
REGULAMIN INTERNATU przy Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu - Laskowicach 

Podstawa prawna: 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne: 

1. Internat Publicznego Gimnazjum Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach jest placówką opiekuńczo - wychowawczą 

przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość zamieszkania w 

internacie uczniów mieszkających na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice. 

3. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno - wychowawczy oraz planuje 

i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczym internatu. 

4. Internat jest placówką koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową 

opiekę młodzieży uczącej się w Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz w klasie Mistrzostwa Sportowego 

Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkól im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. 

5. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia zawarte w 

Statucie Szkoły. 

6. Siedzibą internatu jest budynek przy ul. Szkolnej 4 w Chwałowicach. 

7. Internat prowadzi swą działalność przez 7 dni w tygodniu. 

8. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły. 

9. Kierownika internatu powołuje Dyrektor.  

10. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika internatu określa Dyrektor Szkoły. 

Rozdział II 

Zadania internatu: 

1. Zapewnienie wychowankom odpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia poza 

specjalistyczną opieką medyczną (w przypadku stwierdzenia choroby u mieszkańca internatu, 

wychowawca niezwłocznie powiadamia rodzica / opiekuna prawnego, który odbiera dziecko i 

zapewnia mu opiekę medyczną). 

2. Umożliwienie wychowankom realizacji kształcenia, pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i 

wsparcie w opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stworzenie optymalnych warunków 

do wielostronnego rozwoju. 

3. Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych warunków 

sanitarno – higienicznych. W przypadku choroby rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zabrać 

wychowanka z placówki. 

4. Internat kształtuje zaradność życiową wychowanków, rozwija samodzielność i samorządność z 

uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności. 

5. Tworzenie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowanie za pośrednictwem 

samorządu internatu kulturalnej formy spędzania czasu wolnego przez wychowanków. 



6. Kształtowanie prawidłowego stosunku do przyrody i tradycji narodowych. 

7. Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, samorządem internatu oraz 

placówkami działającymi w środowisku. 

Rozdział III 

Organizacja pracy w internacie: 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu. 

2. Przy zakwaterowaniu uczeń otrzymuje pościel i sprzęt, za rzeczy te odpowiada materialnie do chwili 

ich zwrotu. 

3. Obowiązkiem każdego mieszkańca internatu jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz 

przeciwpożarowych ujętych w oddzielnym regulaminie. 

4. Obowiązkiem każdego mieszkańca internatu jest bezwzględne przestrzeganie ciszy na nauce własnej 

oraz ciszy nocnej. 

5. Nieobecność na nauce własnej dopuszczalna jest tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

6. Mieszkańcy internatu nie mogą samowolnie zmieniać pokoi, jak również dokonywać zmian w jego 

wyposażeniu. Zmiany pokoju może dokonać tylko za zgodą wychowawcy. 

7. Koszty napraw zniszczonych urządzeń i sprzętu z winy ucznia ponosi on sam, jego rodzice lub 

opiekunowie, zaś w uzasadnionych przypadkach dane urządzenie lub sprzęt powinno być odkupione. 

Decyzję o formie odpowiedzialności finansowo-rzeczowej w przypadku zniszczenia mienia podejmuje 

kierownik internatu. 

8. W godzinach 22.00 – 6. 00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna. Drzwi wejściowe zamknięte są w 

godzinach 22.00 – 6.00 z wyjątkiem miesięcy maj i czerwiec (21 – 6). Kąpiel w internacie odbywa się do 

godziny 21, a tylko w uzasadnionych sytuacjach do godziny 22. 

9. Obowiązkowa nauka własna odbywa się w godzinach 17.00-18.00 19.00-20.00 

10. Uczeń zobowiązany jest do zabrania wszystkich potrzebnych mu rzeczy przed wyjściem do szkoły. 

W czasie trwania zajęć lekcyjnych wejście do internatu jest możliwe na podstawie odrębnych ustaleń 

poczynionych przez kierownika internatu oraz za zgodą wychowawcy. 

11. Mieszkaniec internatu ma obowiązek chodzenia w obuwiu zmiennym. Obowiązuje zakaz 

wchodzenia na teren internatu w obuwiu sportowym przeznaczonym do treningów. 

12. Mieszkaniec traci prawo zamieszkania w internacie z chwilą wykroczenia przeciw regulaminowi, o 

czym powiadomieni są rodzice/opiekunowie prawni i ma obowiązek wyprowadzić się z internatu w 

trybie natychmiastowym, tzn. 2 dni od decyzji Rady Pedagogicznej Internatu. Przy wykwaterowaniu 

mieszkaniec zobowiązany jest zwrócić pościel i sprzęt w należytym porządku. 

13. Dla zachowania właściwych form życia zbiorowego i zapewnienia w internacie odpowiedniej 

atmosfery do nauki i odpoczynku wymagane jest ścisłe i bezwzględne przestrzeganie niniejszego 

regulaminu oraz zarządzeń kierownika internatu i kadry pedagogicznej internatu. Zobowiązane do 

przestrzegania niniejszego regulaminu są wszystkie osoby przebywające na terenie internatu. 

14. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków. 

Rozdział IV Prawa wychowanka 



Wychowanek ma prawo do: 

1. Odpłatnego zakwaterowania w ciągu 7 dni w tygodniu, całodziennego wyżywienia poza 

specjalistyczną opieką medyczną (po stwierdzeniu choroby lub złego samopoczucia u mieszkańca 

internatu, bezzwłocznie powiadamia się rodzica / opiekuna prawnego ucznia, który odbiera ucznia z 

inrternatu i dalej udzielana jest mu opieka medyczna). 

2. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje internat po 

uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania. 

3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w 

porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych 

prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe. 

4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich 

sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie. 

5. Przyjmowania w internacie swoich gości do godziny 21.30 po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą 

przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych, po ukazaniu dokumentu tożsamości gościa: 

a) rodziców, rodzeństwo w pokojach mieszkalnych 

b) krewnych, znajomych w innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach po powiadomieniu 

dyżurującego wychowawcy. 

6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu. 

7. Zwracania się do wychowawcy grupy, kierownika internatu we wszystkich istotnych sprawach i 

uzyskiwania od nich pomocy. 

8. Wszystkich wychowanków internatu obowiązuje jeden regulamin opracowany na podstawie 

kodeksu ucznia i statutu szkoły. 

9. Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone w regulaminie internatu. 

10. Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, 

poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć. 

11. Większe kwoty pieniężne i wartościowe przedmioty można oddać do depozytu wychowawcy. 

12. Dekorowanie sal sypialnych oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu może odbywać się wyłącznie 

za zgodą wychowawcy grupy. 

13. Dodatkowa nauka po godzinie 2200 może odbywać się pokojach mieszkalnych po wcześniejszym 

zgłoszeniu i uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego lub opiekuna nocnego. 

14. Wychowankom w uzasadnionych sytuacjach mogą być przyznane dodatkowe "uprawnienia" 

dotyczące czasu nauki własnej, zwolnienia z dyżurów i prac gospodarczych - po uprzednim uzgodnieniu 

z wychowawcą grupy lub kierownikiem internatu. 

Rozdział V Obowiązki wychowanka 

Wychowanek ma obowiązek: 

1. Systematycznego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych. 



2. Przestrzegać postanowienia przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, higieny i 

przeciwpożarowych oraz stosować się do ramowego porządku dnia. Ma obowiązek utrzymywać 

czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku ogólnego oraz dbać o 

higienę osobistą. 

3. Rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych oraz uczestniczenia w doraźnych pracach na rzecz 

internatu i środowiska. 

4. Poszanowania powierzonego sprzętu w pokojach i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego 

zniszczenia pokrycia kosztów naprawy bądź wymiany. 

4.1. Wartość szkody określana jest według cen rynkowych obowiązujących w dniu wydania decyzji 

obciążającej. 

4.2. Termin i sposób naprawienia szkody określa Kierownik Internatu. 

5. Przestrzegać zasady kultury i współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców i innych 

pracowników internatu. 

6. Przestrzegać porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej. 

7. Podporządkowania się poleceniom wychowawców, innych pracowników internatu i Kierownika 

internatu. 

8. Zgłaszania Kierownikowi internatu bądź wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, niszczenia 

sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących 

zagrażać bezpieczeństwu ogółu. 

9. Terminowego zaprowiantowania się oraz terminowego dokonywania opłat za wyżywienie i pobyt. 

10. Spożywać posiłki w stołówce. 

11. Oszczędzać energię elektryczną i wodę. 

12. Zgłaszać wychowawcy wyjazdy i powroty do internatu. 

13. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowy wyjazd poza teren Jelcza-Laskowic - w przypadku 

nieuzyskania zgody zaniechać wyjazdu lub wyjścia. 

14. Pozostawiać klucz od pokoju we wskazanym miejscu. 

15. Zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączyć z sieci 

wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi. 

16. Respektować i przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady oraz niniejszy regulamin, a także 

zarządzenia wewnętrzne i zarządzenia Dyrektora Szkoły, Kierownika Internatu niezapisane w 

regulaminie szczegółowo. 

17. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o higienę osobistą, estetykę 

ubioru, kultury słowa i bycia. Wychowankowie obowiązani są do przestrzegania zasad higieny 

otoczenia poprzez: 

a) utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internatowych (sypialnie, 

korytarze, łazienki, sanitariaty itp. ) oraz umiejętne i oszczędne korzystanie z wody i energii 

elektrycznej, 



b) staranne ścielenie tapczanu, przechowywanie w nim wyłącznie pościeli i bielizny nocnej, 

c) dbanie o estetyczny wygląd sypialni, korytarzy i innych pomieszczeń będących w użytkowaniu grupy, 

d) częste wietrzenie sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych, 

e) utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych, 

f) przechowywanie żywności, odzieży roboczej itp. w wyznaczonych miejscach, 

g) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu. 

18. Wychowanek powinien odnosić się z szacunkiem do swych przełożonych, oraz być uprzejmym dla 

personelu administracyjnego i gospodarczego. 

19. Wychowanków internatu obowiązują również wszystkie bieżące zarządzenia i polecenia wydane 

przez kierownika i wychowawców internatu, a nie ujęte w niniejszym regulaminie. 

20. W przypadku złego samopoczucia wychowankowie mają obowiązek zgłosić ten fakt wychowawcy. 

21. W przypadku niemożności powrotu z domu do internatu ( np. choroba, zdarzenie losowe ) należy 

niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę lub kierownika internatu. 

22. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, jak 

najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki, a w miarę możliwości pomagać współmieszkańcom w 

nauce i przyczyniać się do tworzenia pozytywnego klimatu pracy podczas nauki własnej. 

23. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp przyjętych w internacie oraz 

znajomość instrukcji p. poż. 

24. Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny za mienie społeczne, zgłaszać niezwłocznie 

kierownikowi internatu lub wychowawcom wszelkie zauważone uszkodzenia oraz pomagać w 

wykrywaniu, tych którzy celowo lub bezmyślnie niszczą mienie internatu. 

25. Za oddany do swego użytku pokój (protokół przekazania pokoju), sprzęty i urządzenia wychowanek 

odpowiada materialnie, w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia pokoju, sprzętu i 

niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność materialną ponoszą mieszkańcy pokoju, dana grupa 

wychowawcza lub mieszkańcy piętra . 

26. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do samoobsługi przy utrzymaniu czystości w sypialniach, 

kuchenkach oraz podczas spożywania posiłków w stołówce. 

27. Podczas korzystania ze stołówki należy stosować się do poleceń wydawanych przez dyżurnego 

wychowawcę jak również przestrzegać regulaminu wydawania posiłków. 

28. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie internatu ustalonego rozkładu 

dnia. 

Rozdział VI 

Wychowankom zabrania się: 

1. Przetrzymywania w internacie wartościowych przedmiotów, biżuterii oraz większych sum gotówki. 

Duże kwoty pieniężne w przypadku krótkiego terminu przechowywania należy złożyć w depozycie u 

wychowawcy. 



2. Kradzieży, przywłaszczenia cudzych rzeczy, mienia. Kradzież jest przestępstwem, którego ukrywanie 

nie mieści się w ramach solidarności zespołowej. Ukrywanie tego czynu również uważa się za 

przestępstwo. 

3. Używania urządzeń elektrycznych typu grzałki, kuchenki elektryczne, opiekacze, tostery itp. w 

pokojach mieszkalnych a także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej. 

4. Przetrzymywania i używania materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 

5. Samodzielnego manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i gazowych. 

6. Wnoszenia na teren internatu, spożywania na jego terenie napojów alkoholowych oraz przebywania 

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki, a także przechowywania opakowań 

po wyrobach tytoniowych i alkoholu. 

7. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

8. Palenia papierosów na terenie placówki. 

9. Uprawiania wszelkich form gier hazardowych na terenie placówki. 

10.Siadania na parapetach i wychylania się z okien. 

11.Samodzielnego przenoszenia sprzętów między pokojami bez zgody wychowawcy, wynoszenia ich 

poza teren placówki. 

12.Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki. 

13.Samodzielnego mocowania dekoracji na ścianach. 

14.Umyślnego niszczenia wyposażenia internatu. 

15.Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody lub wiedzy wychowawcy oraz 

przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych. 

16.Samowolnego wyjazdu do domu rodzinnego w ciągu tygodnia. 

17.Używania wulgarnego słownictwa. 

18.Przetrzymywania zwierząt na terenie internatu. 

19.Zamykania pokoi, jeżeli przebywa w nich któryś z mieszkańców i w czasie ciszy nocnej. 

20.Korzystania z telefonów komórkowych podczas nauki własnej oraz ciszy nocnej. 

21.Wzajemnego odwiedzania się w trakcie nauki własnej oraz ciszy nocnej. 

22.Naruszania nietykalności cielesnej współmieszkańców. 

23.Głośnego słuchania muzyki, zakłócającego funkcjonowanie współmieszkańców. 

24.Noszenia niekompletnego lub zbyt skąpego ubioru wierzchniego, poruszania się po terenie 

internatu w samej bieliźnie. 

25.Wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okna. 

26.Samowolnego opuszczania placówki bez zgody lub wiedzy wychowawcy, niedopuszczalne jest 

również spóźnianie się. 



27.Używania kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia. 

Rozdział VII 

Wyróżnienia i nagrody: 

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą wychowanek 

może otrzymać wyróżnienia i nagrody: 

1. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków. 

2. Pochwałę lub wyróżnienie kierownika internatu wobec wychowanków. 

3. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora szkoły. 

4. List pochwalny do rodziców i wychowawcy klasy. 

5. Nagrodę rzeczową. 

Rozdział VIII 

Kary: 

Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka internatu, naruszanie norm moralnych oraz łamanie 

regulaminu internatu - wychowanek może być ukarany: 

1. Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy. 

2. Upomnieniem lub naganą przez kierownika internatu. 

3. Powiadomieniem rodziców i wychowawcę klasy o nagannym zachowaniu się wychowanka. 

4. Powiadomienie trenerów o nagannym zachowaniu wychowanka 

5. Pozbawieniem miejsca w internacie. 

Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje kierownik internatu na wniosek wychowawcy 

grupy po konsultacji z Radą Wychowawczą, po powiadomieniu dyrektora szkoły. 

Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni. Gradacja kar 

nie musi być zachowana. 

Rozdział IX 

Zadania wychowawcy internatu: 

Wychowawca internatu zobowiązany jest: 

1. Sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo - wychowawczego internatu, dążyć do 

osiągania jak najlepszych wyników w pracy wychowawczej. 

2. Kształtować wśród młodzieży nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom 

mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej. 

3. Stosować różne formy pracy opiekuńczo - wychowawczej zmierzającej do kształtowania zasad 

demokracji, patriotyzmu i aktywnych postaw wobec aktualnych zjawisk zachodzących w kraju. 

4. Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu przewidziany w 

porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki. 



5. Czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w pomieszczeniach 

w których przebywa młodzież. 

6. Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć sportowych, 

aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi palenia papierosów, spożywania 

alkoholu przez młodzież oraz zapobiegać konfliktom i stresom. 

7. Wdrażać młodzież do stałego poszanowania mienia społecznego organizując prace konserwacyjne i 

remontowe sprzętu w internacie oraz prace społeczne na rzecz internatu, szkoły i środowiska. 

8. Troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży oraz estetyczny wygląd wychowanków. 

9. Utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, współpracować 

systematycznie z rodzicami wychowanków. 

10. Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy młodzieży, systematycznie doskonalić 

swoją wiedzę. 

11. Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych, 

dyrekcji szkoły i kierownictwa internatu. 

12. Do opieki nad uczniami w porze nocnej powołany został opiekun nocny w godzinach 22.00- 6.00. 

10. Wychowawca, pełniący dyżur przed dyżurem nocnym, zobowiązany jest przygotować 

wychowanków do snu. 

Wychowawca sprawuje opiekę nad grupą wychowawczą w miejscu odbywania przez nią zajęć. 

Rozdział X 

Zasady odpłatności za internat: 

1. W kosztach utrzymania internatu partycypują mieszkańcy internatu wnosząc odpłatność za pobyt. 

2. Każdy wychowanek zamieszkujący w internacie zobowiązany jest do wykupienia posiłków. 

3. Wpłaty za internat i wyżywienie należy dokonywać do ostatniego dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego pobyt wychowanka w internacie na nr konta szkoły. Dowód wpłaty należy 

przedstawić wychowawcy klasy celem potwierdzenia płatności. 

4. Miesięczne zaleganie z odpłatnością za internat i wyżywienie po wcześniejszym pisemnym wezwaniu 

do zapłaty rodziców ucznia zamieszkującego internat szkolny, spowoduje usunięcie mieszkańca z 

internatu na złożony wniosek przez Dyrektora Szkoły, wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego, 

zaopiniowany uchwałą Rady Pedagogicznej, a docelowo na mocy decyzji administracyjnej Dyrektora 

Szkoły. 

5. W wyjątkowych przypadkach dyrekcja szkoły na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów 

mieszkańca zalegającego z odpłatnością za internat i wyżywienie może przesunąć termin płatności. 

Rozdział XI 

Informacje końcowe: 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa. 



2. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane w zależności od zmian przepisów prawa mającego 

związek z jego treścią, jak też na skutek zmian organizacyjnych i merytorycznych Szkoły. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości. 

 


