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REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

W NAŁĘCZOWIE 

 

ROZDZIAŁ I 

Część ogólna: 

1. Internat Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie jest instytucją opiekuńczo  

- wychowawczą, stanowiącą własność społeczną, mającą na celu ułatwienie 

pobierania nauki przez młodzież kształcącą się. 

2. Z internatu mogą korzystać uczniowie przyjęci na zasadach ogólnych: 

a) wszystkim uczniom z klas pierwszych zapewnia się miejsce  

w internacie; 

b) pozostałym - w miarę wolnych miejsc, przy czym pierwszeństwo mają 

wychowankowie z co najmniej dobrą oceną ze sprawowania.  

W przypadkach równorzędnych decyduje średnia ocen. 

3. Wychowankowie korzystają z pełnego wyżywienia, tj. trzech posiłków 

dziennie - od poniedziałku do piątku, z tym, że w piątki nie wydaje się 

kolacji (dotyczy młodzieży z Polski). Młodzież z Ukrainy korzysta z pełnego 

wyżywienia tzn. trzech posiłków dziennie - od poniedziałku do niedzieli. 

Opłata wnoszona za posiłki w stołówce internackiej, równa jest wysokości 

kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie, ustalonych przez 

dyrektora. 

4. Mieszkańcy internatu odpowiadają materialnie za spowodowane 

zniszczenia. 

5. Internat zapewnia wychowankom: 

a) obywatelom Polski zakwaterowanie od godziny 16.00 w niedzielę lub 

inny dzień poprzedzający  tydzień nauki w szkole, do piątku lub innego 
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dnia, kończącego tydzień nauki w szkole, zaś uczniom z Ukrainy 

zakwaterowanie przez siedem dni w tygodniu;  

b) w przypadku mieszkańców z Polski: trzy posiłki dziennie - od 

poniedziałku do czwartku oraz śniadanie i obiad w piątek, zaś uczniom  

z Ukrainy trzy posiłki dziennie, od poniedziałku do niedzieli; 

c) zwrot opłaty za niewykorzystane posiłki, po wcześniejszym złożeniu 

podania o wyprowiantowanie do intendenta (z jednodniowym 

wyprzedzeniem do godz.15.00) i  zgłoszeniu uzasadnionej nieobecności 

w internacie; 

d) właściwe warunki higieniczno- sanitarne, właściwe warunki do nauki, 

uczestnictwa w kulturze, rozwijania sprawności fizycznej; 

e) dozór i opiekę nocną. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Sprawy administracyjne: 

 

1. Skład pokoju ustalają wychowankowie w porozumieniu z wychowawcą 

grupy. Zabrania się samowolnej zmiany pokoju oraz przenoszenia sprzętu 

internatu.  

2. Wychowanek wprowadzając się do internatu winien dokonać następujących 

formalności: 

a) uiścić opłatę za wyżywienie do dwudziestego dnia każdego miesiąca; 

b) pokwitować odbiór wyposażenia otrzymanego do użytku; 

c) przedłożyć w ciągu dwóch tygodni dokumenty nieodzowne do  

zameldowania; 
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d) wychowanek ma obowiązek uiścić opłatę za pokój w wysokości 45 zł 

miesięcznie. 

3.  Wychowanek wyprowadzający się z internatu obowiązany jest dokonać 

następujących formalności: 

a) rzetelnie rozliczyć się z powierzonego mienia, 

b) uregulować należne opłaty za wyżywienie i inne; 

c) pozostawić pokój w nienagannym porządku; 

d) uzyskać od wychowawcy wpis w karcie obiegowej; 

e) Zmiany wystroju pokoju winny być uzgodnione wcześniej  

z wychowawcą  i kierownikiem internatu ( zakaz wyklejania ścian, 

przesuwania mebli); 

4. Odwiedziny wychowanków mogą odbywać się w świetlicy internatu  

w godzinach od 19.00 do 21.00. 

5. Rodzice lub opiekunowie mogą odwiedzać wychowanków w pokojach 

sypialnych. 

6. Na wniosek rodzica lub opiekuna, wychowanek może ubiegać się  

o zwolnienie z opłaty za pokój w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, 

spowodowanej powodzią, pożarem itp. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Organizacja życia w internacie: 

 

1. Organizacja życia w internacie służy podniesieniu poziomu wiedzy, 

sprawności intelektualnej i fizycznej oraz higieny wychowanków.  

2. Ramowy porządek dnia w dzień powszedni (poniedziałek-piątek do godziny 

16:00): 
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6.50 pobudka 

6.50- 7.15 toaleta poranna 

7.15-7.30 śniadanie 

7.30-7.55 porządkowanie pokojów sypialnych 

8.00-14.00 zajęcia szkolne 

14.00 obiad 

14.30-16.00 czas wolny 

16.00-19.00 nauka własna 

19.00 kolacja 

19.00-21.30 czas wolny 

21.30 toaleta wieczorna 

22.00- 6.50 cisza nocna 

Ramowy porządek dnia w dni wolne od nauki szkolnej (dotyczy uczniów  

z Ukrainy): 

8.30 pobudka 

8.30- 9.00 toaleta poranna 

9.00- 9.30 śniadanie 

9.30- 13.00 czas wolny (sobota) 

9.30- 11.00 nauka własna (niedziela) / 16.00 – 17.30 nauka własna 

(sobota) 

13.00-13.30 obiad 

13.30-17.30 czas wolny 

17.30- 18.00 kolacja 

18.00- 21.00 rekreacja na terenie posesji 

21.00 toaleta wieczorna 

23.00- 6.50 cisza nocna ( piątek, sobota) 
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3. Czas rekreacji na terenie posesji internatu jest ustalony przez kierownika 

internatu i uzależniony od warunków atmosferycznych: 

a)  w miesiącach  V, VI do godziny 21.15.  

b)  w pozostałych miesiącach nauki szkolnej do godziny 20.00. 

4. Ustala się jeden dzień w tygodniu - czwartek – dniem porządkowym.  

W tym dniu wykonuje się wszystkie tygodniowe  prace porządkowe,  

tzn. dokładne odkurzanie wykładzin podłogowych, porządkowanie rzeczy 

znajdujących się w szafach, szafkach nocnych i na półkach z książkami. 

Wychowawcy zobowiązani są dopilnować wykonywania tych prac,  

a wychowankowie je wykonać. 

5. Wychodzić z internatu można w czasie na ten cel przeznaczonym: 

a) w innym czasie wychowanek ma prawo wyjść bądź wyjechać z internatu  

za zgodą rodzica/opiekuna i wychowawcy; 

b) rodzic zwalniając dziecko, bierze za nie odpowiedzialność (w formie 

pisemnej); 

c) wychowawca dokonuje odpowiedniego wpisu w „Zeszyt wyjść 

wychowanków w godzinach popołudniowych”, „Zeszyt chorych  

i zwolnionych do domu rodzinnego wychowanków” lub „Zeszyt wpisów 

weekendowych” . Odnotowuje nazwisko wychowanka, datę, godzinę 

opuszczenia internatu oraz powrotu do internatu. 

6. Przed wyjazdem do domu należy zabezpieczyć rzeczy osobiste i powierzone, 

zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

7. Zabrania się w internacie palenia tytoniu, e- papierosów, picia alkoholu  

i posiadania środków odurzających, w tym dopalaczy oraz leków. 

8. O nagłych wypadkach (zachorowania, awarie itp.), należy powiadomić 

wychowawcę. 
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9. Zabrania się przynoszenia do pokojów sypialnych naczyń z posiłkami  

z kuchni. Miejscem spożywania posiłków jest jadalnia. 

10.  W razie stwierdzenia przez wychowawcę nieuzasadnionej nieobecności 

wychowanka w nocy, powinien on powiadomić kierownika internatu oraz 

rodziców. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Prawa i obowiązki wychowanków 

 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających higienę, 

bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  

bądź psychicznej; 

b) ochrony i poszanowania jego godności; 

c)  życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy  

w przygotowaniu zadań domowych; 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań; 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 

f) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych 

internatu; 

g) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich organizowanych  

w internacie zajęciach; 

h) odwiedzin w internacie rodziców, kolegów i znajomych- za wiedzą 

wychowawców;  

i) poszanowania własnej intymności i niezależności, przy zachowaniu 

zasady poszanowania praw współmieszkańców; 
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j) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych;  

i organizacyjnych internatu poprzez Samorząd Internatu. 

 

 

 

 

 

2. Obowiązkiem wychowanka jest: 

a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne;  

b) uzyskiwanie pozytywnych wyników w nauce; 

c) właściwe zachowanie się; 

d) przestrzeganie zasad kultury współżycia w zespole; 

e) szanowanie współmieszkańców, dbanie o dobre stosunki 

międzyludzkie; 

f) dbanie o zdrowie i higienę osobistą; 

g) utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu sypialń i innych 

pomieszczeń internatu; 

h) poszanowanie mienia internatu i współodpowiedzialność za nie; 

i) uczestnictwo w pracach na rzecz internatu, pełnienie dyżurów; 

j) chodzenie w zmiennym obuwiu po internacie; 

k) stosowanie się do zakazu wzajemnego odwiedzania się chłopców 

 i dziewcząt w pokojach; 

l) regularne uiszczanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie; 

m) przestrzeganie ustalonego rozkładu zajęć, ustaleń i uchwał Zespołu 

Wychowawczego Internatu, zarządzeń i poleceń kierownika internatu, 

wychowawców internatu właściwe zachowanie się w stosunku  

do pracowników internatu; 
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n) bezwzględne przestrzeganie regulaminów (internatu, bhp. p.poż.); 

 ROZDZIAŁ V  

 Wyróżnienia i kary: 

1. System nagród i kar ma służyć poszanowaniu ustaleń zawartych  

w regulaminie, co w konsekwencji zapewnić powinno bezkonfliktowe 

współżycie mieszkańcom internatu oraz partnerskie stosunki między 

wychowawcami a  wychowankami. 

2. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące nagrody 

 i wyróżnienia: 

a) pochwała wychowawcy; 

b) pochwała kierownika internatu; 

c) wysłanie listu pochwalnego do rodziców; 

3. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, przepisów bhp i p.poż.  

lub lekceważenie poleceń wychowawców internatu, uczeń może być 

ukarany:  

a) upomnieniem wychowawcy; 

b) naganą kierownika internatu z powiadomieniem rodziców; 

c) czasowe usunięcie z internatu na okres od tygodnia do 3 miesięcy; 

d) dyscyplinarne usunięcie z internatu, z wnioskiem kierownika internatu  

do dyrektora szkoły o obniżenie oceny ze sprawowania. 

4. Wychowanek ma prawo do odwołania się od kary do dyrektora szkoły 

 w terminie 3 dni. 

5. Tryb rozpatrywania odwołania się od kary zawiera Statut Zespołu Szkół  

Nr 2 w Nałęczowie. 

ROZDZIAŁ VI 
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 Postanowienia końcowe: 

1. Organem przedstawicielskim internatu jest Zarząd Samorządu Internatu. 

Zarząd jest wybierany we wrześniu, każdego roku szkolnego, w wyborach 

powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich, większością głosów. 

Samorząd działa poprzez swoje sekcje. Do zadań Samorządu należy inicjatywa 

w rozwiązywaniu ogólnych problemów i funkcjonowaniu życia 

wewnętrznego internatu. Zarząd Samorządu Internatu współdziała  

z wychowawcami. 

2. Podanie o przyjęcie do internatu na rok następny, należy składać  

 do pokoju wychowawców w terminie do 15 czerwca. 

3. Regulamin ma zastosowanie do osób przybywających z zewnątrz,  

które obowiązane są do podporządkowania się jego wymogom i poleceniom 

pracowników internatu. 

 


