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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla dzieci  

i młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

                                                              § 2 

Internat stanowi integralną część Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  

i realizuje  plan dydaktyczno – wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje 

zadania w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu. 

                                                              § 3 

Internat jest placówka koedukacyjną zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie 

oraz całodobową opiekę dzieci i młodzieży uczącej się w SOSW w Ropczycach. 

                                                              § 4 

Internat prowadzi swoją działalność przez cały rok szkolny. 

                                                              § 5 

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Ośrodka. 

                                                               § 6 

W internacie mogą przebywać uczniowie Ośrodka nie będący mieszkańcami 

internatu, przed rozpoczęciem lekcji. Opiekę nad tymi uczniami sprawują 

dyżurujący wychowawcy internatu. 

W tym czasie uczniowie ci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

internatu. 

 

 

Rozdział II 

Przyjęcie do internatu 

§ 7 

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie SOSW w Ropczycach. 

                                                            



                                                           § 8 

Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania 

się do Dyrektora Ośrodka. 

                                                               § 9 

Warunkiem zamieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat 

finansowych za korzystanie z wyżywiania  w terminie do 15dni  każdego 

miesiąca. 

 

§ 10 

Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania 

się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji 

(powiadomienia). 

 

Rozdział III 

Zadania internatu 

§ 11 

Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. 

                                                              § 12 

Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

                                                              § 13 

Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz 

właściwych warunków sanitarno – higienicznych, a w przypadku choroby – 

opieki lekarskiej. 

                                                             § 14 

Upowszechnianie uniwersalnych wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. 

                                                             § 15 

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków uprawiania sportu i dbałości 

o stan zdrowia. 

                                                             



                                                            § 16 

Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności  

i samorządności. 

                                                             § 17 

Tworzenie warunków do uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz 

organizowanie kulturalnych form spędzania czasu wolnego przez 

wychowanków. 

                                                             § 18 

Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Ośrodkiem, rodzicami oraz 

placówkami działającymi w środowisku. 

 

Rozdział IV 

Organizacja pracy w internacie 

§ 19 

Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. 

                                                             § 20 

Podział wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje Dyrektor Ośrodka 

w porozumieniu z wychowawcami. 

                                                             § 21 

Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania realizuje się w grupach 

wychowawczych. 

                                                             § 22 

Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo – 

wychowawczej internatu. 

§ 23 

Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca grupy, który 

współdziała z wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań. 

 

                                                                  



                                                                § 24   

    

Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie samorząd grupy składający się 

 z przewodniczącego i zastępcy.                                           

                                                      

 

                                                      § 25      

         

  Do zadań  Samorządu Grupy realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą  

   grupy należy     w szczególności: 

1.Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania 

    i   pracy   opiekuńczo-wychowawczej w grupie. 

2.Dokonywanie  podziału zadań pomiędzy członków grupy. 

3.Koordynowanie  prac porządkowych i gospodarczych wykonywanych  

    przez członków grupy. 

4.Kontrola i ocena pracy wykonywanej przez członków grupy. 

5.Regulowanie wewnętrznego życia grupy, wpływanie na organizację czasu 

    wolnego , rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody.     

 

                                                    § 26 

 

Wszyscy wychowankowie  mieszkający w internacie  mają prawo uczestniczyć  

   w tworzeniu Samorządu Internatu , 

a)Samorząd Internatu składa się z przedstawicieli zarządów samorządów  

     grup wychowawczych , 

b)Samorząd Internatu wybiera  spośród swoich członków Zarząd składający  

      się  z przewodniczącego ,zastępcy i sekretarza, 

c)wybór Zarządu Samorządu Internatu  dokonywany jest do końca października  

    w każdym roku szkolnym przy udziale co najmniej 75% obecności członków  

    Samorządu Internatu , 

d)opiekun samorządu internatu wybierany jest przez młodzież spośród  

    członków Zespołu Wychowawców Internatu w kadencji na dany rok szkolny, 

e)wybory opiekuna dokonuje się na zebraniu Samorządu Internatu w obecności  

     co najmniej 75% uprawnionych członków. 

 

                                                      § 27 

   

Pracą Samorządu Internatu kieruje wybrany przez wychowanków Zarząd . 



                                                      

                                                      § 28 

 

Do zadań Samorządu Internatu w szczególności należy: 

1.Wspołudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo -wychowawczej 

oraz gospodarczej internatu. 

2.Koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac 

podejmowanych przez grupy.  

3.Poręczenie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad 

prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia  wychowanków.  

4.Dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu 

działalności młodzieży w internacie. 

5.Organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólno internatowym.  

6.Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu  

i szkoły . 

 

 

                                                        § 29 

 

Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz 

internatu  i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku . 

 

                                                             

                                                   Rozdział V  

                                 

Prawa wychowanków 

 

                                                       § 30 

 

Wychowanek ma prawo do : 

1.Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia  

2.Korzystania z pomieszczeń takich jak sala telewizyjna , świetlica ,boisko  

sportowe ,sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych służących do nauki 

własnej oraz rozwijania     i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień. 

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, np. rodziców, znajomych ,krewnych  

itp. w pokojach mieszkalnych i innych przeznaczonych do tego celu 



pomieszczeniach   po powiadomieniu dyżurującego wychowawcy . 

6.Współudziału w decydowaniu   o sprawach  organizacyjnych internatu . 

7.Korzystania  z audycji telewizyjnych  po godzinie 21:00 za zgodą 

wychowawcy dyżurnego . 

8.Zwracania się do wychowawcy grupy ,Dyrektora we wszystkich istotnych 

sprawach i uzyskiwania od nich pomocy . 

9.Wszystkich wychowanków internatu obowiązuje jeden regulamin opracowany               

na podstawie kodeksu ucznia i statutu szkoły . 

10.Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone  

w regulaminie internatu. 

11.Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję  

w sprawach osobistych ,poszanowania zasad prywatności, korespondencji, 

przyjaźni i uczuć. 

12.Większe kwoty pieniężne i wartościowe  przedmioty można oddać  

do depozytu wychowawcy .(wychowankowie ponoszą pełną odpowiedzialność 

za rzeczy nie oddane     do depozytu) 

13.Dekorowanie sal sypialnych  oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu  

może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy. 

14.Wychowankom w uzasadnionych sytuacjach mogą być przyznane  

dodatkowe „uprawnienia” dotyczące czasu nauki własnej ,wyjścia z internatu, 

zwolnienia z prac gospodarczych - po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą 

grupy . 

 

                                                  

                                              Rozdział VI   

 

Obowiązki wychowanka 

 

 

                                                    § 31 

 

Wychowanek ma obowiązek: 

 

1.Systematycznie uczyć się ,wzbogacać   swą wiedzę ,wykorzystywać jak 

najlepiej czas     i warunki do nauki . 

 

2.Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej  

w internacie .  

 

3.Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej . 

 

4.Utrzymywania czystości i estetyki  pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia 

internatu . 



 

5.Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły ,internatu, 

środowiska . 

 

6.Brać udział w dyżurach wewnątrz grupowych jak i w stołówce internatu. 

 

7.Wspóluczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę 

wychowawczą. 

 

8.Przestrzegać rozkładu dnia w internacie . 

 

9.Ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie bądź zbiorowo w 

sprawach wychowawczych  i za zniszczone mienie internatu . 

 

10.Każdorazowe wyjście z internatu musi być uzgodnione z wychowawcą grupy  

 

11.Dbać o zdrowie ,wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbać o 

higienę osobistą, estetykę ubioru, kultury słowa i bycia . 

 

12.Wychowanek powinien odnosić się z szacunkiem do swych przełożonych 

,oraz być uprzejmym dla personelu administracyjnego i gospodarczego . 

 

13.Wychowanków internatu obowiązują również wszystkie bieżące zarządzenia                  

i polecenia wydane przez wicedyrektora i wychowawców internatu a nie ujęte w 

niniejszym regulaminie . 

 

14.W przypadku choroby wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do 

wychowawcy grupy lub wychowawcy dyżurnego . 

 

15.W przypadku niemożności powrotu z domu do internatu (np. choroba 

,zdarzenie losowe) należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie 

wychowawcę grupy lub sekretariat . 

 

16.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  na nauce własnej . 

 

17.Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp oraz 

znajomość instrukcji przeciwpożarowej  i  planów ewakuacyjnych znajdujących 

się na poszczególnych piętrach . 

 

18.Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny  za mienie społeczne 



zgłaszać niezwłocznie wicedyrektorowi  lub wychowawcom wszelkie 

spostrzeżone uszkodzenia oraz pomagać w wykrywaniu tych którzy celowo lub 

bezmyślnie niszczą mienie internatu  

 

19.Za oddane do swego użytku sprzęty i urządzenia wychowanek odpowiada 

materialnie ,w przypadku rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu  

i niemożności ustalenia sprawcy odpowiedzialność materialną ponosi dana 

grupa  

20.Wszyscy wychowankowie zobowiązani są poinformować wychowawcę 

grupy o zamiarze wyjazdu z internatu i terminie powrotu. 

21.Zgodę na wyjazdy może udzielić dyrekcja, wychowawca grupy, 

wychowawca dyżurujący po przedłożeniu pisemnej prośby rodziców lub 

opiekunów prawnych wychowanka . 

22. W przypadkach losowych wychowawca internatu może wyrazić zgodę na 

wyjazd po uzgodnieni telefonicznym z rodzicami lub opiekunami prawnymi. 

23. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych wymagają 

zgody wychowawcy klasy.  

24. Wszyscy wychowankowie zobowiązani są do samoobsługi przy utrzymaniu 

czystości w sypialniach oraz podczas spożywania posiłków na stołówce.  

25. Podczas korzystania ze stołówki należy stosować się do poleceń 

wydawanych prze dyżurnego wychowawcę. 

26. Wychowankowie zobowiązani są do pełnienia dyżurów w stołówce zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez wychowawcę.  

27. Wychowanków obowiązuje przestrzeganie zasad higieny osobistej.  

28. Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny otoczenia 

przez: 

a) utrzymanie porządku we wszystkich pomieszczeniach internatu (sypialnie, 

korytarz, 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) utrzymanie czystości i porządku w szafach ubraniowych i szafkach nocnych, 

f) dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu . 

 

29. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie na terenie internatu 

ustalonego rozkładu dnia :  

6 
00 

– 8
00

 – pobudka, toaleta, gimnastyka, śniadanie,  porządkowanie sypialni, 

dyżury porządkowe, wyjście do szkoły;  

13
00

 - 15
30 

 - powrót z lekcji, obiad, inne zajęcia zaproponowane przez 

wychowawców, przygotowanie do nauki własnej; 

15
45 

- 16
00

- podwieczorek ; 

16
00

- 17
30

- nauka własna; 

17
30

- 18
30

- zajęcia świetlicowe, rekreacyjne sportowe, i inne według planu; 

22
00

- 6
00

- cisza nocna.  

 

Rozdział VII 

Wychowankom zabrania się: 

§32 

1. Używania grzałek i grzejników elektrycznych a także samodzielnego 

naprawiania instalacji elektrycznej. 

2. Siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po 

poręczach na klatce schodowej. 

3. Przebywanie bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni, 

magazynach oraz wchodzenia na dach internatu. 

4. Palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych 

środków odurzających, uprawiania gier hazardowych oraz używania 

zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń.  

5. Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych. 



 

Rozdział VIII 

Wyróżnienia i nagrody  

§33 

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

osobistą wychowanek może otrzymać wyróżniania i nagrody : 

1. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków. 

2. Pochwałę lub wyróżnienie wicedyrektora wobec wychowanków. 

3. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora Ośrodka. 

4. List pochwalny do rodziców.  

5. Dyplom uznania.  

6. Nagrodę rzeczową.  

 

Rozdział IX 

Kary  

§ 34 

 Za nieprzestrzegania obowiązków wychowanka internatu , czyny chuligańskie, 

niszczenia mienia, rażące naruszeni norm moralnych oraz nagminne łamanie 

regulaminu internatu – wychowanek może być ukarany: 

1. Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy. 

2. Wpisaniem informacji do zeszytu uwag. 

3. Upomnieniem lub naganą przez Dyrektora.  

4. Powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu wychowanka.  

5. Pozbawieniem miejsca w internacie.  

                                                              

 



                                                            § 35 

 

Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Ośrodka na 

wniosek wychowawcy grupy. 

§ 36 

Od powyższej decyzji wychowanek może się odwołać do dyrektora Ośrodka w 

terminie 7 dni od momentu dostarczenia pisemnej decyzji. 

§ 37 

Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.  

 

 

Rozdział X 

Zespół Wychowawców Internatu  

 

§ 38 

Zespół Wychowawców Internatu jest organem powołanym do opracowywania 

planu pracy i programów wychowawczych oraz do opiniowania całokształtu 

spraw opiekuńczo wychowawczych.  

§ 39 

Przewodniczącym Zespół Wychowawców Internatu jest osoba powołana przez 

Dyrektora Ośrodka .  

 § 40 

Na posiedzenie Rady poświęcone problemom młodzieży mogą być zaproszeni 

przedstawiciele samorządy internatu.  

 § 41 

Na posiedzenie Zespół Wychowawców Internatu mogą być zaproszeni inni 

pracownicy Ośrodka, a także przedstawiciele instytucji i organizacji 

współdziałającej z placówką .  



                                                    Rozdział XI 

Zadania wychowawcy internatu 

§ 42  

Wychowawca internatu zobowiązany jest:  

1. Sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo-

wychowawczego internatu  dążyć  do osiągnięcia jak najlepszych wyników 

w pracy wychowawczej. 

2. Kształtować wśród wychowanków 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 i patriotyzmu . 

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 wychowanków oraz ładem i porządkiem w 

pomieszczeniach w których przebywają wychowankowie. 

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 wychowanków do stałego poszanowania mienia społecznego 

organizując prace społeczne na rzecz Ośrodka 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. Upowszechniać samorządność, inspirować pracę sekcji i kół zainteresowań 

działających w internacie. 

11. Czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej (22
00

-6
00

). 

Postępować zgodne z procedurami opieki w porze nocnej.  



12. Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy ,systematycznie 

doskonalić swoją wiedzę. 

13. Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń 

władz oświatowych, dyrekcji Ośrodka.   

Rozdział XII  

Dokumentacja Pracy  

§ 43 

Obowiązująca dokumentacja: 

1. Dzienniki zajęć wychowawczych 

2. Semestralny plan pracy internatu 

3. Miesięczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z grupą  

4. Książka Protokołów posiedzeń zespołu wychowawców internatu  

5. Tygodniowy harmonogram pracy wychowawców Internatu 

6. Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków 

7. Zeszyt ciszy nocnej  

8. Regulamin Internatu 

9. Programy wychowawcze  

10.  Zeszyt wypisów.  

 

                                                                                                                            

 


