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ZADANIA INTERNATU 

 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla uczniów pobierających 

naukę poza miejscem zamieszkania. 

2. O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, 

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Giżycki, mieszkający 

w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w 

istotny sposób utrudniony. 

3. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo 

odwołania się do dyrektora szkoły. 

4. Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu i porządku 

dnia. 

5. Do zadań internatu w szczególności należy: 

a) zapewnienie warunków do nauki, pomaga w osiąganiu powodzenia 

szkolnego, rozwiązywania trudności wychowawczych,  

b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, bytowych, 

c) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie, 

rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków, 

d) kształtowanie umiejętności w zakresie technik uczenia się i dobrej 

organizacji pracy, 

e) upowszechnienie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania 

sportu i dbałości o stan zdrowia, ekologicznych zachowań, 

f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac 

porządkowo-gospodarczych, 

g) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie 

samodzielności, 

h) zaspokajanie potrzeb opiekuńczych, 

i) internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołami, 

rodzicami oraz instytucjami i placówkami w środowisku, 

 



j) internat umożliwia korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych, 

Internetu wspierających program nauczani lub budzących szczególne 

zainteresowania wychowanków, 

k) nauka własna wychowanków poszczególnych grup odbywa się w stałym 

czasie, określonym rozkładem dnia od16:30 do 18:30, wychowanek               

w tym czasie powinien przebywać w swoim pokoju lub w innym za 

zgodą wychowawcy. 

6. Internat prowadzi następującą dokumentację: 

a) dziennik zajęć grup wychowawczych, 

b) zeszyt wejść gości i wyjazdów wychowanków, 

c) roczny plan pracy internatu, 

d) plan dyżuru personelu pedagogicznego, 

e) książkę protokołów Rady Pedagogicznej internatu, 

f) arkusze obserwacji  wychowanków, 

g) ewidencja wychowanków, 

h) kronika internatu, 
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PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA INTERNATU 
 

 

I.  Prawa mieszkańca internatu. 

 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego całodziennego 

wyżywienia, 

b) korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznej internatu służących do 

nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, 

c) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych 

w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą i za zgodą rodziców 

(opiekuna prawnego), w innych zajęciach sportowych, technicznych i 

artystycznych prowadzonych przez placówkę i inne organizacje w 

środowisku, 

d) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów 

osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki 

i zamieszkania w internacie, 

e) poszanowania godności własnej i innych ludzi w dyskusjach o sprawach 

osobistych, a także o stosunkach rodzinnych, uczuciach, przyjaźniach, 

f) organizowania imprez i uroczystości zgodnie z planem internatu, innych 

imprez za zgodą kierownika internatu, 

g) przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za zgodą 

i wiedzą wychowawcy, w miejscu przez niego wyznaczonym i 

wcześniejszym wpisaniu się w zeszycie odwiedzin oraz pozostawieniu 

dokumentu tożsamości, 

h) osoba odwiedzająca nie może dezorganizować pracy opiekuńczo - 

wychowawczej, w przeciwnym wypadku wychowawca ma prawo 

poprosić taką osobę o opuszczenie internatu, 

i) w stosunku do osób odwiedzających wychowanka i zakłócających pracę 

opiekuńczo- wychowawczą, kierownik, wychowawca internatu ma prawo 

wydać zakaz wstępu na teren internatu. 

j) wyjścia do miasta w czasie wolnym: 

 od zakończenia zajęć  szkolnych do 16:30,  

 od godz.16:30 –po zgłoszeniu wychowawcy , 

k) uczestniczenia w zebraniach grupy i zebraniach ogólnych wychowanków 

internatu, 

l) kultywowaniu tradycji internatu, 

m) współdziałaniu i współdecydowaniu w sprawach wychowawczych 

i organizacyjnych internatu poprzez MRI, 



n) przedłużania światła po 22 – ej pod warunkiem , że wychowawca wyraził 

na to zgodę , korzystania z urządzeń audiowizualnych ( np. komputer, 

TV, komórka ) za zgodą  wychowawcy, 

o) posiadania rzeczy osobistych (np. laptop, komórka itp.) na własną 

odpowiedzialność, pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności 

za rzeczy osobiste wychowanków pozostawione na terenie internatu, 

p) odwołać się do kierownika, dyrektora szkoły od decyzji Rady 

Pedagogicznej. 



II. Obowiązki wychowanka internatu 

 

1. Wychowanek internatu obowiązany jest: 

a) przestrzegać regulaminu internatu, porządku dnia, tygodnia oraz 

przepisów i instrukcji obowiązujących w internacie, zapoznawać się 

z informacjami w gablotach ,z ogłoszeniami na holu, 

b) utrzymywać czystość i porządek w salach sypialnych, świetlicach, 

stołówce, łazienkach i innych pomieszczeniach internatu oraz na terenie 

wokół obiektu, wykonywać dyżury w stołówce, na korytarzach, wokół 

internatu, 

c) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników pedagogicznych 

oraz administracyjno – obsługowych tak internatu jak i szkoły, 

d) zachowywać się kulturalnie wobec współmieszkańców, 

e) szanować mienie internatu i prywatne, 

f) korzystać z całodziennego wyżywienia w czasie przebywania 

w internacie po uprzednim uregulowaniu należności oraz przestrzegać 

zasad wyprowiantowania się ( należy je zgłaszać dzień wcześniej do 

godz.15 –ej u pani intendentki. 

 Podstawą uznania wyprowiantowania jest  naklejenie na druku kartek 

żywnościowych: śniadanie, obiad, kolacja i oddaniu do pani intendentki. 

Odliczeń należy dokonywać w następnym miesiącu. Zwroty za czerwiec 

czyli na koniec roku szkolnego należy odliczyć w czerwcu tego roku. 

 Na czas wyprowiantowania wychowankowie nie mogą przebywać na terenie 

internatu ani nocować; W wyjątkowych przypadkach np. wycieczka szkolna, 

egzamin należy poinformować wychowawców o takim fakcie. 

g) przypadku chorób, wyjazdów lub niewracania po niedzieli do internatu 

można wyprowiantować się z posiłków (wyprowiantowanie dotyczy 

wyłącznie całego dnia). Wyjątkowo można zgłosić w niedzielę, że 

dziecko nie przyjedzie do internatu. Kartki z tych dni należy nakleić na 

druku dostępnym w internacie i złożyć u pani intendentki. Są one 

podstawą do dokonania odliczenia (obniżenia) opłat za wyżywienie w 

następnym miesiącu lub zwrotu pieniędzy w innym przypadku, np. 

wyprowadzenia się z internatu. 

h) nie zamykać pokoi mieszkalnych od wewnątrz na noc, podczas nauki 

własnej, w niedziele, 

i) ponosić koszty napraw lub wymiany sprzętu i urządzeń w pokojach 

wskutek niewłaściwego użytkowania przez wychowanka oraz koszty 

napraw zniszczeń w pomieszczeniach ogólnego użytku, świetlicach, 

korytarzach, łazienkach, stołówce i innych w pomieszczeniach internatu, 

w przypadku udowodnienia winy,  

j) nie przebywać na terenie internatu w czasie zajęć lekcyjnych 

i warsztatowych bez wiedzy, zgody wychowawcy, kierownika internatu, 

 



k) zgłaszać każde wyjście z internatu i wyjazd (wpis w zeszycie wyjazdów) 

oraz przestrzegać ogólnych przepisów bhp i przepisów ppoż., 

l) nie posiadać i nie używać w pokojach sprzętu elektrycznego typu: grzałki, 

grzejniki, tostery, czajniki, żelazka itp. (wyjątki za zgodą kierownika, 

wychowawcy), 

m) zgłaszać wychowawcy fakt otrzymania zwolnienia lekarskiego lub innych 

przyczyn upoważniających do opuszczenia zajęć lekcyjnych do godziny 8 

rano, 

n) uzgadniać z wychowawcą potrzeby pozostania w internacie w dni nauki 

i w wolne od nauki, 

o) w czasie nauki własnej zachować ciszę i nie używać sprzętu 

nagłaśniającego w sposób przeszkadzający innym, 

p) uzyskać zgodę wychowawcy, kierownika internatu na korzystanie 

z komputera, urządzeń audiowizualnych podczas nauki własnej i po godz. 

22 oraz przebywania w innym pokoju, 

q) zasady wyprowadzenia się wychowanka z internatu: 

- Wychowanek może wyprowadzić się z internatu według potrzeby.                

- Internat informuje telefonicznie rodziców i prosi o kontakt, że dzieje się 

to za ich zgoda i wiedzą.   

- Wychowanek, który zamierza wyprowadzić się z internatu winien jest 

zgłosić ten fakt wychowawcy grupy kilka dni wcześniej oraz zgłosić 

wyprowiantowanie u pani intendentki. 

- Wychowanek przed wyprowadzeniem zostaje rozliczony ze swojego 

pokoju przez wychowawcę grupy. Rozliczenie pokoju polega na umyciu 

szafek stojących i wiszących, sprzątnięciu pod tapczanem i wokół 

tapczanu, pomalowaniu lub umyciu ścian przy miejscu, z którego 

korzystał, zdaniu koca, kołdry, poduszki, a także kluczy u wychowawcy 

grupy. 

r) wychowankowie, którzy po raz pierwszy wprowadzają się do internatu są 

obowiązani zameldować się. W tym celu potrzebny jest dowód osobisty.  

Zameldowania, po wypełnieniu druku, dokonuje kierownik internatu.             

Z kolei wymeldowania musi dokonać osoba zameldowana samodzielnie. 

s) Wychowankowie mają obowiązek przebywać w stroju dziennym na 

terenie stołówki podczas posiłków ( zakryte ramiona, spodenki, 

spódniczki do kolan ) 

 



III. Zakazy obowiązujące w internacie  

 

1. W internacie obowiązuje zakaz posiadania, przebywania pod wpływem, 

spożywania, rozprowadzania środków powodujących uzależnienie: 

a) narkotyki 

b) alkohol, alkoholopochodne, wszelkie opakowania puste lub pełne  

(puszki, butelki ) 

c) nikotyna, e- papierosy, wyroby tytoniopochodne , wszelkie opakowania 

puste lub pełne ( paczki, wkłady do e – papierosów ) 

d) w przypadku podejrzenia, że wychowanek jest pod wpływem środka 

powodującego uzależnienie może on zostać poddany badaniu alkomatem 

lub narkotestem. Badanie odbywa się za zgodą rodzica/opiekuna 

prawnego oraz wychowanka/wychowanka pełnoletniego (potwierdzone 

pisemnym oświadczeniem, wyrażającym zgodę). 

2. Stosowania wobec innych mieszkańców, pracowników internatu 

a) przemocy fizycznej 

b) przemocy psychicznej (zastraszanie, poniżanie, wymuszanie pieniędzy, 

wulgaryzmy) 

c) kradzieży 

d) naruszania godności wychowawców i wszystkich pracowników internatu. 

3. Zakaz dla par wspólnego leżenia w łóżku. 

4. Za nie przestrzeganie obowiązujących w internacie przepisów (używki, 

szkodliwy wpływ na społeczność internacką, nie wywiązywanie się 

z obowiązków, rażące naruszenia zasad życia społeczności internatu) 

wychowanek może stracić prawo do zamieszkania w internacie bądź zostać 

usunięty na określony czas. 
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ORGANIZACJA PRACY INTERNATU 

 

 

I. Zadania wychowawcy internatu 

 

1. Internat ZSEiI czynny w okresie całego roku szkolnego od niedzieli do piątku 

(podczas wakacji działa jako Schronisko Młodzieżowe). 

2. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze liczące 30- 

35 osób, nad którymi opiekę sprawują wychowawcy grup. 

3. Podziału wychowanków na grupy wychowawcze dokonują  kierownik 

internatu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i konsultacją MRI. 

Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup 

wychowawczych. 

4. Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawczą nad wychowankami 

w grupie, inspiruje i kieruje samorządną działalnością a w szczególności: 

a) wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich 

realizacji, 

b) jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec Rady Pedagogicznej 

internatu i Rady Pedagogicznej szkoły, 

e) podejmuje decyzje w sprawie udziału wychowanków w zajęciach 

prowadzonych poza internatem, 

f) dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej 

grupy, 

g) wyrabia u wychowanków samodzielność, wdraża do samoobsługi 

w internacie, 

h) udziela pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków 

internatu, 

i) udziela porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności 

powstających na tle niepowodzeń szkolnych, osobistych, rodzinnych, 

kontaktów rówieśniczych, 

j) współdziała z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce 

i zachowania wychowanków. 

5. Wychowawcy uczestniczą w zebraniach Rady Pedagogicznej internatu i Rady 

Pedagogicznej szkoły.  



II. Samorząd w internacie 

 

1. Wychowankowie internatu tworzą samorząd. 

2. Pracą samorządu kieruje Młodzieżowa Rada Internatu. 

3. Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest na początku każdego roku 

szkolnego, na okres jednego roku szkolnego. 

4. Młodzieżowa Rada Internatu wybiera spośród siebie przewodniczącego, 

zastępcę, skarbnika. 

5. Skład Młodzieżowej Rady Internatu może być w ciągu rok wymieniany lub 

uzupełniany. 

6. Zadaniem Rady jest: 

a) inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej, 

turystycznej i rozrywkowej w internacie a także innych form pracy 

wynikających z planu działania placówki, 

b) współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków będących 

w dyspozycji internatu, przeznaczonych na cele kulturalno- oświatowe, 

c) organizowanie i ocena współzawodnictwa między grupami 

wychowawczymi, 

d) występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność 

społeczną na rzecz internatu, 

e) zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownictwa internatu oraz szkoły 

w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo - wychowawczej 

internatu. 



III. Rada pedagogiczna internatu 

 

1. Rada Pedagogiczna  jest organem powołanym do opracowania planów pracy  

i programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-

wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest kierownik internatu. Członkami 

są pracownicy pedagogiczni internatu. Na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej poświęconej problemom młodzieży mogą być zapraszani 

przedstawiciele młodzieży (MRI) oraz pracownicy pedagogiczni szkoły. 

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane w Księdze Protokołów 

Internatu. 

3. Zadania Rady Pedagogicznej Internatu: 

a) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-

wychowawczej, 

b) opracowanie programu i planu działań opiekuńczo- wychowawczej 

internatu, 

c) dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo- wychowawczej 

internatu, 

d) ustalanie wniosków zmierzających do podnoszenia poziomu jej 

działalności, 

e)  podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar 

wychowankom. 

4. Rodzaje nagród: 

a) pochwała wychowawcy grupy, 

b) pochwala kierownika internatu, 

c) pochwala kierownika internatu wyrażona publicznie wobec 

wychowanków, 

d) pozytywna uwaga wpisana do arkusza obserwacji wychowanka, 

dzienniku szkolnym,  

e) nagroda rzeczowa,   

f) list pochwalny, dyplom uznania. 

5. Rodzaje kar. 

Rada Wychowawców internatu w zależności od stopnia szkodliwości 

popełnionego czynu ma prawo zastosować następujące kary: 

a) Kary dyscyplinarne: 

 upomnienie i nagana wychowawcy grupy lub innego wychowawcy 

(od niniejszej kary wychowanek ma prawo odwołać się do kierownika 

internatu), 

 upomnienie i nagana kierownika internatu (od niniejszej kary 

wychowanek ma prawo odwołać się do Rady Wychowawców 

internatu), 

 przeniesienie do innej grupy wychowawczej (od niniejszej kary 

wychowanek ma prawo odwołać się do kierownika internatu), 



 pobyt warunkowy (od niniejsze kary wychowanek ma prawo odwołać 

się do dyrektora szkoły) 

 usunięcie z internatu na czas określony przez Radę Pedagogiczną 

Internatu – minimum miesiąc (od niniejsze kary wychowanek ma 

prawo odwołać się do dyrektora szkoły). 

b) Kary porządkowe: 

 prace społeczne – od kar porządkowych odwołanie nie przysługuje. 

6.  W przypadku drastycznego naruszenia norm współżycia społecznego 

na terenie internatu, wychowanek może być usunięty z internatu bez 

gradacji kar. 

7. Jeżeli mieszkaniec już raz ukarany pobytem warunkowym 

za nieregulaminowe zachowanie (np. alkohol), robi to po raz kolejny, 

Rada Pedagogiczna Internatu może od razu usunąć wychowanka 

z internatu na określony czas (min. miesiąc). 

8.  Pobyt warunkowy może otrzymać wychowanek, który po raz pierwszy 

zachował się nieregulaminowo. 

Zmiany dotyczące kar obowiązują od 01.05.2009 roku. 

Dodatkowy zapis zaproponowany przez Młodzieżową Radę Internatu z dnia 

11.03.2008 roku dotyczy & 3, stanowiącego o zadaniach Rady Pedagogicznej 

internatu. 

Dodatkowy zapis brzmi: ,,Kierownik internatu oraz wychowawcy mają prawo 

do wglądu do szaf ubraniowych, szafek wiszących, szafek nocnych oraz 

tapczanów w obecności przynajmniej jednej osoby mieszkającej w danym 

pokoju. Wgląd ten ma na celu bezpieczeństwo wychowanków oraz utrzymanie 

higieny.” Zapis zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną internatu                             

na posiedzeniu w dniu 27.03.2008 roku. 



IV. Czas wolny wychowanków 

 

1. Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego wykorzystania 

czasu wolnego od obowiązków wobec szkoły i internatu; czas wolny dla 

wychowanków przypada w stałych określonych rozkładem dnia porach. 

2. W ramach pracy opiekuńczo- wychowawczej i przygotowania do życia 

internat organizuje w miarę możliwości zajęcia w zakresie gospodarstwa 

domowego: drobne naprawy sprzętu i urządzeń przydatnych do czynności 

samoobsługowych. 

3. Wychowankowie mają możliwość działania w sekcjach działających 

w internacie: 

a) sekcja gospodarcza, 

b) sekcja higieniczno- porządkowa, 

c) sekcja naukowa, 

d) sekcja sportowa, 

e) sekcja redakcyjna. 

4. Internat umożliwia wychowankom uczestniczenie w seansach filmowych, 

spektaklach teatralnych, koncertach, dyskotekach, wystawach, spotkaniach. 

5. Umożliwia za zgodą kierownika internatu i wychowawców korzystanie 

z audycji radiowych, telewizyjnych, komputerowych po godzinie 22 pod 

warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych mieszkańców 

internatu. 

6. Wychowankowie internatu mogą za zgodą wychowawców wychodzić poza 

obręb internatu w czasie wolnym, jak również poza czasem wolnym 

wyznaczonym regulaminem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


