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§ 1 

CELE I ZADANIA 
 

1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Benicach w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania. 

2. Internat jest placówką koedukacyjną. 
3. Internat zapewnia wychowankom: 

 całodzienne wyżywienie, 
 sanitarno-higieniczne warunki zakwaterowania, 
 odpowiednie warunki do nauki, 
 możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
 organizację czasu wolnego. 

 
§ 2 

ORGANIZACJA PRACY 
 

1. Internat realizuje swoje zadania cały rok szkolny z przerwą na okres ferii 
letnich, zimowych i świątecznych. 

2. Bieżące funkcjonowanie internatu oparte jest na opracowanym ramowym 
harmonogramie dnia szkolnego i wolnego od nauki w odniesieniu                      
do kalendarza roku szkolnego. 

3. Internat realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami (opiekunami 
prawnymi), wychowawcami klas, do których uczęszczają wychowankowie 
oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami 
specjalistycznymi. 

4. Organy internatu to: 
 zespół wychowawczy, 
 rada pedagogiczna internatu, 
 samorząd mieszkańców internatu. 
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5. W skład zespołu wychowawczego internatu wchodzą wszyscy zatrudnieni                       

w internacie wychowawcy, a w miarę potrzeb i możliwości także pedagog, 
psycholog, wychowawcy klas i inni specjaliści. 

6. Do zadań zespołu wychowawczego należą: 
 opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny, 
 diagnozowanie problemów wychowawczych, 
 dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań 

wychowawczych, 
 doskonalenie metod pracy wychowawczej, 
 rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 

7. Zespół wychowawczy wspólnie z wychowankami określa zasady 
rozwiązywania sporów przy uwzględnieniu: 
 zapewnienia każdemu możliwości swobodnego działania                            

i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, 
 umożliwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz 

internatu, 
 korzystania z pomocy specjalistów w sytuacjach trudnych, 
 zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami 

internatu o podejmowanych i planowanych działaniach. 
8. W skład samorządu mieszkańców internatu wchodzą wszyscy 

wychowankowie, pracą samorządu kierują: przewodniczący i zastępcy 
przewodniczącego. 

9. Corocznie zatwierdzany arkusz organizacji internatu, stanowiący 
załącznik do arkusza organizacji szkoły, określa liczbę grup w internacie 
na dany rok, ogólny wymiar godzin wychowawczych, pracę wychowawcy 
nocnego, zatrudnienie pracowników pedagogicznych i administracyjno-
obsługowych. 

     14.  Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca. 
     15.  Dyżury w soboty i niedziele organizowane są w zależności od potrzeb,               

w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły. 
     16.  Za całokształt pracy z grupą odpowiedzialny jest wychowawca. 



REGULAMIN INTERNATU 
 

Strona 4 z 12 
 

ZSP 
Benice 

 
§ 3 

PRACOWNICY 
 
1. Dyrektor ZSP Benice zatrudnia w internacie pracowników pedagogicznych, 

administracji  i obsługi oraz określa zakres obowiązków służbowych. 
2. Wychowawcy internatu szkolnego wspomagają Dyrektora w realizacji zadań  

wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ze Statuem Szkoły. 
3. Podstawową zasadą pracy wychowawców jest kierowanie się dobrem 

wychowanków, dawanie im dobrego przykładu w internacie i poza nim. 
4. Realizując zadania internatu wychowawca ponosi w szczególności 

odpowiedzialność  za: 
 prawidłowy przebieg zajęć opiekuńczo – wychowawczych i stosowanie   

właściwych metod; 
 tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy; 
 odpowiedzialne włączanie się w proces edukacyjny internatu, zgodnie 

z jego  charakterem; 
 życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć 

prowadzonych  w internacie i  poza nim; 
 dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi)  

wychowanków; 
 za mienie internatu wraz z mieszkańcami internatu; 
 doskonalenie zawodowe; 
 właściwe funkcjonowanie stołówki szkolnej; 
 organizowanie życia kulturalnego wychowanków; 
 organizację i nadzór prac porządkowych – czuwanie nad czystością                

i ładem na terenie  internatu i pomieszczeń mu przynależnych; 
5. Wychowawcy w czasie pełnionego dyżuru w internacie są obecni wśród 

wychowanków, sprawują opiekę nad prawidłowym przebiegiem nauki 
indywidualnej wychowanków, czuwają nad bezpiecznym i odpowiednim 
spędzaniem czasu wolnego przez wychowanków, zwalniają wychowanków              
w przypadku  opuszczenie  internatu i  wyjścia  poza jego teren. 
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6.  Wychowawcy wraz z dyżurnym  nadzorują i kontrolują na bieżąco stan 
używanych i    pozostawianych przez  wychowanków pomieszczeń wspólnych 
przynależnych do internatu szkoły (w  szczególności łaźni i ciągów 
komunikacyjnych). 

 
§ 4 

WYCHOWANKOWIE 
 

1. Internat jest placówką przeznaczoną dla uczniów ZSP Benice 
2. W uzasadnionych przypadkach do internatu mogą zostać przyjęci 

uczniowie innych szkół – gimnazjów i szkół średnich. 
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 

a) uczniom ZSP Benice, 
b) uczniom mieszkającym w miejscowościach, z których codzienny 

dojazd do szkoły jest niemożliwy, 
c) uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym 

mieszkali  w internacie, 
d) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej                           

i losowej. 
4. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu, może się zwrócić                          

do dyrektora szkoły z prośbą o ponowne rozpatrzenie podania. 
5. Wychowanek może zostać usunięty z internatu decyzją dyrektora szkoły na 

wniosek zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej internatu oraz                
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) w przypadku 
rażącego naruszenia obowiązków lub dyscypliny np.: 

 używania alkoholu lub środków odurzających, 
 rozprowadzania środków odurzających, 
 kradzieży, 
 aktu agresji, 
 wagarów powodujących frekwencję niższą niż 50%, 
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 powtarzającego się naruszania dyscypliny powrotów do internatu, 
 wejścia w konflikt z prawem 

6. Rodzice wychowanka przyjętego do internatu mają obowiązek dopełnienia 
            formalności meldunkowych w terminie do dwóch miesięcy od chwili 

zakwaterowania. 
7. Zakwaterowania wychowanków w pokojach dokonują wychowawcy grup. 
8. Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanka przyjętego do internatu,                   

a także sam wychowanek, mają obowiązek zapoznać się z zasadami 
funkcjonowania mieszkańców internatu i wyrazić swoją akceptację 
podpisem na liście przygotowanej przez zespół wychowawczy  internatu. 

 
§ 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW INTERNATU 
 

1. Wychowanek internatu ma prawo do: 
 opieki wychowawczej i uzyskiwania pomocy w sprawach trudnych             

i osobistych, 
 całodziennego wyżywienia zgodnego z podanym wcześniej 

jadłospisem, za odpłatnością równą wysokości kosztów surowca, 
 wypoczynku w czasie do tego przeznaczonym, 
 pomocy wychowawcy w nauce, 
 ochrony przed wszystkimi przejawami przemocy fizycznej                        

i psychicznej, 
 poszanowania godności osobistej, 
 życzliwego i podmiotowego traktowania, 
 złożenia wyjaśnień zaistniałej sytuacji przed udzieleniem mu kary 

porządkowej i odwołania się od niej, 
 ochrony prywatności, 
 swobodnego, lecz godnego wyrażania własnych myśli i przekonań, 
 wpływania na życie internatu poprzez działalność samorządową, 
 korzystania w określonych godzinach ze stołówki, pracowni 

komputerowej, biblioteki i innych pomieszczeń ogólnodostępnych, 
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 przyjmowania gości pod warunkiem przestrzegania zasad 

określonych w  regulaminie   porządkowym, 
 rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

 
2. Wychowanek internatu jest zobowiązany do: 

 przestrzegania wszystkich punktów regulaminu internatu i szkoły, 
 systematycznego uczęszczania do szkoły i sumiennej nauki, 
 przestrzegania poleceń wychowawcy i porządku dnia zgodnego                  

z harmonogramem, 
 kulturalnego zachowania wobec kolegów, wychowawców                           

i pracowników obsługi internatu, 
 dbałości o higienę osobistą i zdrowie oraz rozwój, 
 utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, 

socjalnych i rekreacyjnych oraz otoczenia internatu, 
 posiadania podstawowych środków higieny osobistej, 
 zachowania kultury spożywania posiłków i poszanowania żywności, 
 uczestniczenia w zajęciach grup wychowawczych, 
 pełnienia dyżurów według ustalonego harmonogramu. 

 
§ 6 

WYJAZDY DO DOMU 
 

1. Wychowankowie przebywają w internacie od godziny 18.00 w niedzielę               
do godziny 16.30 w piątek. 

2. Zasady wyjazdów wychowanków do domu zostają ustalone przez 
wychowanka, jego rodziców i zespół wychowawczy internatu: 
 w formie pisemnej rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę               

na samodzielne powroty uczniów do domu po zakończeniu zajęć 
dydaktycznych ustalonych i zgodnych z planem zajęć szkolnych, 

 w formie pisemnej wskazują osobę (imię, nazwisko, numer dowodu 
osobistego),  która może odbierać dziecko w ich zastępstwie. 
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3. Wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dni 

wyjazdów, może zostać zwolniony jedynie po uprzednim pisemnym lub 
telefonicznym kontakcie  rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą 
klasy. 

4. Wychowanek zamierzający wyjechać z internatu w innym celu niż wyjazd 
do domu zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody rodziców.  
Nie dotyczy to wyjazdów organizowanych przez internat lub szkołę,                      
o których rodzice są wcześniej informowani. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek odebrać dziecko z internatu 
w razie jego choroby, o której są niezwłocznie informowani przez 
wychowawcę lub kierownika internatu. 

 
§ 7 

WYJŚCIA POZA INTERNAT 
 

1. Uczniowie  mogą samodzielnie opuszczać internat tylko i wyłącznie za 
zgodą wychowawcy dyżurnego. 

2. W czasie wolnym od obowiązków każdy wychowanek zamierzający oddalić 
się poza internat, zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy, określić 
cel wyjścia, godzinę wyjścia i godzinę powrotu nie późniejszą niż 20.00 oraz 
odnotować wymienione fakty w zeszycie wyjść. 

3. W czasie przeznaczonym na naukę własną wychowanek może wyjść                      
po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego. 

4. W godzinach wieczornych (po godzinie 20.00) wychowanek może opuścić 
internat tylko za zgodą wychowawcy, wyłącznie w uzasadnionych 
wypadkach (koncerty, zajęcia dodatkowe, nabożeństwa itp.) po spełnieniu 
warunków opisanych w § 7 pkt. 2.  

5. W godzinach nocnych wyjście poza internat możliwe jest tylko                          
w wyjątkowych wypadkach i za zgodą rodziców wychowanka i kierownika 
internatu. 
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6. W uzasadnionych przypadkach (np. złamanie dyscypliny powrotów                   

do internatu) wychowawca może odmówić wychowankowi prawa do wyjścia 
z internatu. 

7. Wychowawca w porozumieniu z rodzicami może ograniczyć lub czasowo 
zawiesić prawo wychowanka do wyjść poza internat ze względu na 
niewłaściwe zachowanie lub słabe wyniki w nauce. 

8. Zgodnie z planem pracy placówki organizowane są wyjścia grupowe                    
z internatu pod opieką wychowawcy. Obowiązują wówczas przepisy 
porządkowe dotyczące wyjść i wycieczek szkolnych. 

 
§ 8 

CISZA NOCNA 
 

1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00,  
2. Odwiedziny w innych pokojach muszą zakończyć się pół godziny przed 

czasem odpoczynku nocnego. 
3. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może udzielić zgody                     

na późniejsze pójście spać. 
4. Wcześniejsza pobudka wychowanka może mieć miejsce wyłącznie w taki 

sposób, aby nie zakłócać snu pozostałych mieszkańców internatu. 
5. Wychowankowie zobowiązani są wstać na tyle wcześnie, żeby zejść na 

śniadanie przed godziną 7.00. 
 

§ 9 
ODWIEDZINY 

 
1. Wychowankowie mają prawo do przyjmowania gości wyłącznie za zgodą 

            wychowawcy i współmieszkańców. Wizyta może trwać tylko do godziny 
20.00. 
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2. Osoba nie będąca mieszkańcem internatu zobowiązana jest do zgłoszenia 

się u wychowawcy pełniącego dyżur, wpisania się do księgi gości                  
zostawienia wychowawcy dokumentu tożsamości. 

3. Osoby odwiedzające, w przypadku nieprzestrzegania ustalonych zasad, 
będą musiały opuścić internat, natomiast osoby zapraszające mogą zostać 
pozbawione prawa do przyjmowania gości na czas określony lub 
nieokreślony. 

 
§ 10 

KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ 
 

1. Pomieszczenia internatu są udostępniane wychowankom w godzinach 
14:20 – 7:00. 

2. W czasie zajęć dydaktycznych internat jest zamykany. 
3. Uczniowie kończący zajęcia dydaktyczne przed godziną 14:30 udostępniany 

mają na ten  czas pomieszczenia klubu szkolnego. 
4.  Pokoje wychowanków nie mogą być zamykane od wewnątrz na klucz. 
5. Klucze od pokoi należy przed wyjściem z internatu zostawiać pokoju 

wychowawcy. 
6. Wychowawcy mają obowiązek pukać zanim wejdą do pokoju 

wychowanków. Zasada ta nie musi być respektowana, jeśli zachodzi 
podejrzenie, że w pokoju dzieje się  coś   niepokojącego oraz w czasie ciszy 
nocnej. 

7. Mieszkańcy mają obowiązek utrzymywać porządek w pokojach oraz 
pozostałych pomieszczeniach przynależnych do internatu (stołówka, łaźnia, 
ciągi komunikacyjne). 

8. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych o dużej mocy m.in. 
grzejników, grzałek, kuchenek, czajników, tosterów itp. W wyjątkowych 
sytuacjach mogą być używane za zgodą kierownika internatu i pod  
warunkiem, że spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa. 
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9. Internat ani Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt audio, 

telefony komórkowe, biżuterię i inne cenne przedmioty należące                          
do wychowanków. 

10. Mieszkańcy internatu mogą korzystać z sali komputerowej na zasadach 
określonych w ich regulaminach. 

 
§ 11 

TRZEŹWOŚĆ 
 

1. W internacie kategorycznie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie 
alkoholu i używanie środków odurzających. 

2. Nietrzeźwy wychowanek musi być natychmiast zabrany przez rodziców lub 
pogotowie ratunkowe w obecności policjanta. 

 
§ 12 

KARY I NAGRODY 
 

1. Zachowanie wychowanka może zostać nagrodzone przez: 
 pochwałę ustną, 
 wniosek o wzorową ocenę z zachowania lub jej podwyższenie na półrocze 

i na świadectwie szkolnym , 
 list pochwalny dla rodziców. 

2. Wychowanek łamiący postanowienia regulaminu może zostać ukarany 
przez: 
 upomnienie ustne, 
 upomnienie pisemne, 
 naganę z wpisem do dokumentacji szkolnej i wniosek o obniżenie oceny 

zachowania, 
 wniosek o obniżenie oceny zachowania na świadectwie szkolnym, 
 usunięcie z internatu i skreślenie z listy mieszkańców.  
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§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków,                     
a w szczególności: 
 księgę ewidencji wychowanków, 
 księgę meldunkową mieszkańców internatu, 
 dzienniki zajęć, 
 protokoły posiedzeń rady pedagogicznej internatu, 
 zeszyt wyjść i wizyt w internacie, 
 zeszyt raportów. 

2. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia istotne w pracy wychowawczej 
wychowawcy notują w zeszycie raportów. Wychowanek, którego zapis 
dotyczy, ma prawo poprosić o jego odczytywanie. Niedopuszczalne jest 
odczytywanie przez wychowanka zapisów, którego bezpośrednio nie 
dotyczą. 

3. Regulamin Internatu wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę 
Pedagogiczną ZSP Benice. 

4. Z Regulaminem zapoznawani są wszyscy wychowankowie Internatu,                  
w dniu zakwaterowania. Treść Regulaminu dostępna jest u wychowawcy 
dyżurnego, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej              
w Internacie szkolnym. 

 


