
 

Regulamin Internatu 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                             
im. W. Witosa w Boninie 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Internat jest placówką koedukacyjną opiekuńczo-wychowawczą wchodząca w skład 

Zespołu Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie. 

 

§ 2 

1. Uczniowie- mieszkańcy internatu, nauczyciele wychowawcy oraz inni pracownicy 

internatu tworzą społeczność internatu. 

§ 3 

1. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor ZSCKR w Boninie. 

§ 4 

1.    Kierownik    internatu    kieruje    bieżącą    działalnością    opiekuńczo-wychowawczą i 

administracyjno-gospodarczą internatu. 

§ 5 

1, Przyjęcia do internatu odbywają się na zasadach określonych w rozdziale VII niniejszego 

regulaminu. 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział II 

Zadania internatu 

§ 6 

1. Nadrzędną ideą internatu jest dobro wychowanka. 

§ 7 

1. Internat zapewnia wychowankom opiekę  w czasie pobytu w internacie. 

§ 8 

1. Działalność wychowawczo-opiekuńcza internatu prowadzona jest zgodnie z zasadami 

pedagogiki, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw 

Człowieka. 

§ 9 

1. Internat stwarza wychowankom optymalne warunki bytowe służące osiągnięciu 

pożądanych efektów dydaktyczno-wychowawczych, a w szczególności: 

a) całodzienne odpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, 

b) zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań, 

zamiłowań i uzdolnień, 

c) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, 

d) swarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej 

rozrywki, 

e) upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu, 

f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych, 

g) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i 

samorządności. 

 

 

Rozdział III Wychowankowie 

§ 10 

 1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń: 



  1) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób 

utrudniony, 

 

  2) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie. 

2. Mieszkańcami internatu mogą być także: 

1) słuchacze pomaturalnych szkół średnich, 

2) uczniowie odbywający kwalifikacyjne kursy zawodowe, 

 

3) uczniowie w czasie praktyk zawodowych. 

 

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do 

internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedziba szkoły, do której 

uczęszcza. 

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 

 

1) wychowankom domów dziecka, 

2) dzieciom samotnym, 

3) dzieciom samotnych matek lub ojców, 

4) dzieciom z rodzin wielodzietnych, 

5) uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym. 

§11 

1. Podanie wraz z innymi dokumentami (określonymi prze kierownika internatu w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Szkoły) składa uczeń w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u kierownika internatu. 

2. Uczniowi, kursantowi,  który  nie  został  przyjęty  do  internatu  przysługuje  prawo do odwołania się do 

Dyrektora Szkoły. 

Rozdział IV Organizacja 

pracy w internacie 

§ 12 

1. Internat szkolny czynny jest w okresie roku szkolnego. 

 

§ 13 

1. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze nad, którymi opiekę 



sprawuje wychowawca grupy. 

2. Podziału na grupy wychowawcze dokonuje Kierownik internatu w porozumieniu z Radą 

Wychowawczą i Młodzieżą Radą Internatu. 
 

 

3. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa Statut Szkoły w § 55 pkt 3 

a liczbę godzin zajęć na jedną grupę wychowawczą w § 55 pkt 4. 

4. Grupy wychowawcze są podstawowymi komórkami społeczności internackiej.  

§ 14 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu. 

2. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu zwany 

Młodzieżową Radą Internatu.  

3. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy: 

a) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz 

gospodarczej internatu, 

b) koordynacja samorządnej  działalności wychowanków i wszelkich prac 

podejmowanych przez grupę, 

c) poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym 

funkcjonowaniem zasad wspołżycia, 

d) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły, 

e) udzielanie pomocy w nauce, 

f) organizowanie życia kulturalnego w internacie, 

g) troska o czystość, porządek i estetykę, 

h) kształtowanie nawyków sanitarno-porządkowych, 

i) kontrola przestrzegania przez wychowanków uznanych norm współżycia w grupie, 

j) zgłaszanie postulatów i wniosków w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej. 

   

§ 15 

1. Nauka własna wychowanków może odbywać się w pokojach mieszkalnych, Sali nauk lub 

świetlicy. Czas przeznaczony na naukę własną określony jest w rozkładzie dnia.( Załącznik 

regulaminu). 

2. Czas wolny dla wychowanków określony jest rozkładem dnia a jego różnorodne formy 

określone są w planie opiekuńczo-wychowawczym i planie Młodzieżowej Rady Internatu. 

3. Indywidualne spędzanie czasu wolnego poza obrębem internatu może mieć miejsce 

jedynie w czasie od 1300 do1600. Ponadto w okresie letnim przedłuża się czas wolny od 1900-2100. 



4. Każdorazowe wyjście z internatu poza wyznaczonym czasem wolnym i czasem nauki 

szkolnej wymaga zgody wychowawcy i wpisu do rejestru. 

Rozdział V Pracownicy i rada 

wychowawcza internatu 

§ 16 

1. Pracownicy internatu to: 

1) pracownicy pedagogiczni, kierownik internatu, nauczyciele - wychowawcy, 

2) pracownicy administarcyjno - obsługowi. 
 

2. Kierownik Internatu jest bezpośrednim przełożonym pracowników internatu z 

upoważnienia Dyrektora Szkoły. 

3. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli - wychowawców oraz innych pracowników internatu 

Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z Kierownikiem Internatu. 

4. Zakres obowiązków i uprawnień oraz odpowiedzialności Kierownika Internatu ustala 

Dyrektor Szkoły. 

5. Zakres obowiązków pozostałym pracownikom ustala Kierownik Internatu i przedkłada 

Dyrektorowi Szkoły do zatwierdzenia. 

                                                     § 17 

1. Kierownik Internatu oraz nauczyciele wychowawcy są członkami Rady Pedagogicznej Szkoły. 

                                                      

                                                      § 18 

1. Nauczyciele wychowawcy internatu tworzą Radę Wychowawczą Internatu, którzy są członkami. 

2. Przewodniczącym Rady wychowawczej jest Kierownik Internatu. 

3. Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do opracowania planów pracy, programów 

działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych.  

4. Na posiedzenia Rady Wychowawczej, poświęconej problemom młodzieży, zapraszani są przedstawiciele 

zarządu Młodzieżowej Rady Internatu. 

5. Na posiedzenia Rady Wychowawczej mogą być zapraszani inni pracownicy internatu i szkoły a także inne 

osoby z zewnątrz w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły. 

6. Zebrania Rady Wychowawczej internatu są protokołowane. 

                                                      § 19 

1. Do zadań Rady Wychowawczej internatu należy: 

1) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu, 



2) opracowanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu, 

3) dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu, ustalanie wniosków 

zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności, 

4) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, 

5) podejmowanie decyzji w sprawie wydalenia wychowanka z internatu za naruszenie zapisów w regulaminie. 

                      Rozdział VI Prawa i obowiązki wychowanków internatu 

                                                           § 20 

1.    Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły §45 . 

2    .Wychowanek Internatu ma prawo do: 

1) odpłatne sowań i uzdolnień, 

2) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych służących do nauki własnej, 

rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, 

3) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich 

sprawach dotyczących nauki  i pobytu w internacie. 

4) przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu- za zgodą wychowawcy, 

5) opuszczania internatu w wyznaczonym czasie na zasadach określonych przez kierownika internatu, 

6) poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni oraz tajemnicy korespondencji. 

                                                        § 21 

1.   Wychowanek internatu ma obowiązek : 

1)  wykorzystywać jak najefektywniej czas i warunki do nauki, 

2)  przestrzegać wszystkich zasad współżycia społecznego, 

3)  współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku, 

4)  udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce, 

5)  utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu, 

6)  dbać o higienę osobistą i zdrowie, 

7)  dbać o wspólne dobro ( szanować mienie), dokonywać drobnych napraw ( pod kontrolą wychowawcy), 

wykonywać prace służące poprawie estetyki i warunków życia w internacie, 

8)  współdziałać w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze, 

9)  regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie ( do dwudziestego dnia każdego miesiąca), 

10) przestrzegać rozkładu dnia i tygodnia w internacie, 

11) uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu, 

12) przestrzegać przepisy ppoż. i bhp.  

Rozdział VI Wyróżnienia, nagrody i kary 



wychowanków 

§ 22 

1. Zasady wyróżniania i karania oraz zasady postępowania określa szczegółowo Rozdział IX  

§63 i  §64 Statutu Szkoły 

Za wyróżniającą się postawę , przykładne zachowanie i dobre wyniki w nauce wychowanek  może otrzymać 

następujące nagrody: 

a) pochwałę indywidualną od wychowawcy, 

b) pochwałę wychowawcy udzieloną wobec grupy, 

c) pochwałę kierownika udzieloną na apelu, 

d) nagrodę rzeczową, dyplom  uznania, 

e) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) 

  , 

 Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, lekceważenie nauki i innych obowiązków 

szkolnych, a także za naruszenie ustalonego porządku w internacie wychowanek /ka 

może być ukarany /a z zastosowaniem § 46 z zachowaniem § 47 i §64 Statutu Szkoły, a 

ponadto : 

a) upomnieniem lub naganą Kierownika Internatu, 

b) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o jego nagannym zachowaniu. 

2. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu wychowanek może otrzymać karę, „czasowego opuszczania 

internatu i dojeżdżania do szkoły,  z domu rodzinnego). Czas opuszczania internatu określa Dyrektor Szkoły 

na wniosek Rady Wychowawczej Internatu lub Kierownika i opiekuna wychowawcy. 

§ 23 

1. W sprawach szczególnych dotyczących wychowanka, Młodzieżowa Rada Internatu może poręczyć za jego 

zachowanie. 

§ 24 

1. Wychowanek internatu ma prawo odwołać się w terminie 3 dni od wymierzonej kary, do Dyrektora Szkoły w 

przypadku gdy jego zdaniem lub jego rodziców jest ona niewspółmierna do przewinienia. 

9 

§ 25 

1. Wychowawca grupy ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o 



przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniem wobec niego kar. 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Internat organizuje żywienie wychowanków według norm żywienia i stawek finansowych 

ustalonych przez Radę Wychowawczą i Młodzieżowa Radę Internatu oraz intendenta i 

szefa kuchni. 

2. Internat zapewnia korzystanie z wyżywienia całkowitego lub obiadów uczniom spoza 

internatu. 

3. Nadzór bezpośredni nad stołówką i kuchnią sprawuje Kierownik Internatu. 

4. Wychowankowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów 

wyżywienia pomoc stypendialna na zasadach określonych odrębnymi przepisami, lub 

pomoc innych instytucji poza szkolnych. 

§ 27 

1.   Internat prowadzi następuj ącą dokumentacj ę: 

1) Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczy internatu, 

2) Dzienniki zajęć grup wychowawczych 

3) Księga ewidencji wychowanków, 

4) Książka wyjazdów i wyjść, 

5) Harmonogram dyżurów wychowawców, 

6) Umowy cywilno- prawne pomiędzy Dyrektorem zespołu a rodzicami (opiekunami 

prawnymi) i wychowawcami internatu. 

§ 28 

1. Internat prowadzi działalność finansowa i administracyjną według zasad określonych 

odrębnymi przepisami. 

§ 29 

1. Sprawy sporne, nie uwzględnione w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor 
Szkoły. 

 

 

 

 



Załączniki: 

 

1) Rozkład dnia 

2) Regulamin Dyżurnego Internatu 

3) Regulamin nauki własnej 

Za zgodność 1 

7) go zakwaterowania i odpłatnego codziennego wyżywienia, 

8) korzystanie z urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania 

zaintere 


