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Regulamin opracowano w oparciu o: 

• Statut Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej 

• Ustawę z dnia 26.01.1982r. Karty Nauczyciela i aktualnymi przepisami prawa 

oświatowego (Dz. U. 2017, poz. 1189) 

• Ustawę z dnia 14.12.2016r. o systemie oświaty  

• Rozporządzenie MEN z 11.07.2017r. 

• Rozporządzenie MEN z 09.08.2017r. w sprawie warunków, wychowania i opieki 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem ( Dz. U.2017, poz. 1578 



 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Internat Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej jest integralną częścią 

szkoły, koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu suskiego (warunki korzystania z Internatu 

określa załącznik nr 1) 

2.  Regulamin określa zasady działalności internatu. 

3. Postanowienia obowiązują wszystkich przebywających na terenie internatu. 

4. Wszyscy mieszkańcy internatu (zarówno osoby niepełnoletnie jak i pełnoletnie) 

podlegają tym samym prawom i obowiązkom. 

5. Każdy mieszkaniec internatu jest zobowiązany znać i przestrzegać postanowień 

regulaminu. 

6. Osoby nie będące mieszkańcami przebywające w internacie podporządkowują się 

poleceniom Kierownika internatu lub wychowawców. 

7.  Internat prowadzi swą działalność w czasie trwania zajęć dydaktyczno-

wychowawczych szkoły. 

8.  Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor szkoły za pośrednictwem 

Kierownika internatu. 

9. Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika internatu określa Dyrektor szkoły. 

10. Pracą internatu kieruje Kierownik internatu, a za realizację zadań wychowawczych 

odpowiedzialni są bezpośrednio pracownicy pedagogiczni stanowiący Radę 

Wychowawczą Internatu (RWI). 

11. Przewodniczącym RWI jest Kierownik internatu. 

12.  Na posiedzenia RWI mogą być zapraszani przedstawiciele Młodzieżowej Rady 

Internatu (MRI). 

13.  Celem zapewnienia wychowankom opieki i bezpieczeństwa dyżury wychowawców 

sprawowane są całodobowo. 

14.  Na terenie internatu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu(również e-

papierosów) picia alkoholu, używania środków odurzających, bycia pod ich wpływem 

jak i posiadania wyżej wymienionych środków. Zakaz ten dotyczy wszystkich osób 

przebywających na terenie internatu – wychowanków, gości, pracowników itp. 

15.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

§2 

Cele i zadania internatu 

 

1. Umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, wspomaganie opiekuńczo-

wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych warunków dla 

uzdolnień i rozwoju zainteresowań. Internat zapewnia uczniom stałą opiekę  

i realizację procesów wychowawczych w czasie odbywania przez nich nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania. 

2. Zapewnienie wychowankom  zakwaterowania (odpłatnego) z możliwością 

odpłatnego korzystania z całodziennego wyżywienia. Stawki wyżywienia ustala 

Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. (Stawki określa załącznik 

nr 2) 

3.  Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych i bezpieczeństwa. 

4. Zapewnienie warunków do nauki oraz rozwoju zainteresowań i uzdolnień. 

5. Kształtowanie właściwych obywatelskich postaw. 

6. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze i organizowanie kulturalnej 

rozrywki. 

7.  Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyku uprawiania sportu i dbałości o stan 

zdrowia i higienę. 

8.  Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych. 

9.  Wyrabianie zaradności życiowej. 

10.  Rozwijanie samodzielności i samorządności. 

 

 

§3 

Rekrutacja 

 

1. O przyjęciu do Internatu może ubiegać się każdy uczeń kształcący się poza miejscem 

stałego zamieszkanie, w szkole na terenie powiatu suskiego. 

2. W pierwszej kolejności do internatu przyjmowani są uczniowie ZS im. W. Witosa  

w Suchej Beskidzkiej. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są uczniowie z innych 

szkół znajdujących się na terenie powiatu suskiego. W przypadku większej liczby  

zgłoszeń osób  do zamieszkania w internacie, o kolejności  ich przyjęcia decyduje 



 

 

kryterium dochodowe, a następnie odległość od miejsca zamieszkania do szkoły,  

w której się uczą oraz możliwości dojazdowe. 

3. Pierwszeństwo do zamieszkania w internacie mają osoby mieszkające w internacie  

w poprzednim roku szkolnym. 

4. Wychowanek, który został dyscyplinarnie usunięty z internatu, może ubiegać się  

o przyjęcie do internatu w następnym roku szkolnym. O przyjęciu decyduje 

Kierownik internatu w porozumieniu z Radą Wychowawczą Internatu po 

indywidualnym rozpatrzeniu podania oraz w miarę wolnych miejsc w internacie.  

5. Podanie/kwestionariusz osobowy rodzice/opiekunowie wychowanków niepełnoletnich 

lub pełnoletni wychowankowie w porozumieniu z rodzicami/opiekunami składają 

osobiście w sekretariacie ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, u Kierownika 

Internatu (I piętro, pokój 120) lub mailowo (wydrukowany, wypełniony  

i własnoręcznie podpisany skan) na adres: internat@zswsucha.pl lub 

sekretariat@zswsucha.pl od 25 kwietnia do 25 sierpnia. 

6. Przyjęcia do internatu odbywają się także w ciągu całego roku szkolnego w miarę 

wolnych miejsc. 

7. Przed złożeniem podania o przyznanie miejsca w internacie uczeń oraz jego 

rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem internatu 

(regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://zswsucha.pl  w zakładce 

„internat” oraz w internacie u Kierownika i wychowawców). Złożenie podania  

o przyznanie miejsca w internacie jest równoznaczne z zapoznaniem się  

i zaakceptowaniem regulaminu internatu. 

8. Uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie nie powinni mieć przeciwwskazań 

zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce. Rodzic/opiekun 

zobowiązany jest poinformować Kierownika internatu lub wychowawców  

o ewentualnych problemach zdrowotnych lub wychowawczych dziecka,  

9. Uczeń przyjęty do internatu, który z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania 

zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Kierownika internatu lub 

wychowawców. 

10. Wykwaterowanie następuje, gdy wychowanek wyprowadza się z internatu i zwalnia 

miejsce zamieszkania zabierając wszystkie swoje rzeczy i pozostawiając w pokoju 

należyty porządek. Pokój należy zdać u dyżurującego wychowawcy. Dłuższa 

nieobecność w internacie (praktyki, choroby,  czasowe zawieszenie możliwości 

mieszkania w internacie itp.) nie jest równoznaczna z wykwaterowaniem. 

mailto:internat@zswsucha.pl
mailto:sekretariat@zswsucha.pl
https://zswsucha.pl/


 

 

§4 

Dokumentacja 

 

1. Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a szczególności:  

a) roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, 

b) harmonogram pracy wychowawców w internacie, 

c) dzienniki zajęć wychowawczych,  

d) książka ewidencyjna wychowanków, 

e) książka meldunkowa, 

f) książka protokołów Rady Wychowawczej Internatu, 

g) zeszyt meldowań, 

h) zeszyt uwag, 

i)zeszyt zdarzeń wychowawczych, 

j) podania/kwestionariusze wychowanków, 

k) plan obserwacji zajęć wychowawców, 

l) zeszyt wyjść wychowanków,  

m) rejestr wyjazdów i przyjazdów wychowanków, 

n) zeszyt wydawanych leków. 

 

 

§5 

Organizacja internatu 

 

1. Internat jest czynny  od niedzieli – godziny 18:00, do piątku – godziny 17:00  

z wyjątkiem dni wolnych od zajęć w szkole. Przyjazd w niedziele możliwy jest do 

godziny 22:00. 

2. Mieszkańcy internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. 

3. Opiekę nad grupami sprawuje wychowawca.  

4. Kadrę pedagogiczną stanowi Kierownik  i wychowawcy internatu. 

5. W celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych działa Rada Wychowawcza,  

w skład której wchodzą pracownicy pedagogiczni internatu.  



 

 

6. Rada Wychowawcza Internatu dokonuje analizy działalności opiekuńczo-

wychowawczej oraz formułuje wnioski zmierzające do stałego podnoszenia jej 

poziomu. 

7. Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest Kierownik internatu. 

8. Kierownik internatu i Rada Wychowawcza Internatu mogą występować w sprawach 

dotyczących zachowania i nauki do szkół mieszkańców internatu. 

9. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest plan pracy 

opiekuńczo-wychowawczej opracowany przez Radę Wychowawczą i Kierownika 

internatu. 

10. Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz 

internatu i środowiska, rozwój zainteresowań, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne 

formy wypoczynku i rozrywki. 

11. Wybrani wychowankowie stanowią samorząd internatu – MRI (zasady wybierania, 

działania MRI określa załącznik nr 3) 

12. Wewnętrzne życie wychowanków internatu regulują przepisy porządkowe (zasady  

i nakazy) opracowane przez Kierownika Internatu i Radę Wychowawczą Internatu – 

stanowią one integralną część regulaminu internatu (załącznik nr 4) 

13. Kierownik Internatu oraz wychowawcy podejmują decyzje zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami. 

14. W sytuacjach, które nie są ujęte w regulaminie mają zastosowanie przepisy ogólnie 

obowiązujące oraz zarządzenie Kierownika Internatu. 

 

§6 

Zadania wychowawców internatu 

 

1. Wychowawcy internatu podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Szkoły i Kierownikowi 

Internatu.  

2. Wychowawcy prowadzą prace opiekuńczo-wychowawcze i są odpowiedzialni za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych  im opiece 

wychowanków. 

3. Wychowawcy planują i organizują proces wychowania w grupie, a w szczególności: 



 

 

a) Tworzą warunki do rozwoju wychowanków, przygotowują do życia w zespole, 

rodzinie, społeczeństwie; 

b) Rozwiązują ewentualne konflikty; 

4. Współdziałają z wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogami, psychologami 

szkolnymi w celu wymiany informacji o wychowankach, organizują opiekę nad 

uczniami mającymi trudności w nauce. 

5. Ściśle współpracują z rodzicami/opiekunami wychowanków, informują ich  

o wynikach i problemach w zakresie wychowania i opieki . 

6. Bezstronnie i obiektywnie oceniają wszystkich wychowanków. 

7. Zapewniają podczas nauki własnej właściwe warunki i atmosferę do nauki, 

uwzględniając indywidualne potrzeby wychowanków. 

8. Organizują pomoc uczniom mającym trudności w nauce, jak tez otaczają szczególną 

opieką wychowanków osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. 

9. Wdrażają wychowanków do właściwej organizacji i techniki uczenia się oraz 

samodzielnej i systematycznej pracy uczniowskiej. 

10. Mobilizują uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej i miejskiej oraz innych źródeł 

wiedzy i kultury. 

11. Organizują różnorodne formy wykorzystania czasu wolnego zgodnie z możliwościami 

internatu i aktualnymi potrzebami wychowanków. 

12. Dbają o rozwijanie kultury osobistej, kultury słowa wychowanków. 

13. Inicjują i organizują różnorodne, pożądane rodzaje współzawodnictwa w grupie 

14. Uczą poszanowania mienia społecznego i prywatnego oraz racjonalnego korzystania  

z zasobów internatu, szkoły i środowiska, a w szczególności egzekwują od 

wychowanków pokrycia kosztów napraw tego co zostało przez nich zniszczone. 

15. Terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzą dokumentację. 

16. Dbają o przestrzeganie przez wychowanków 

a) Obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

b) Obowiązujących regulaminów i zarządzeń; 

c) Czystości sal i pomieszczeń ogólnych oraz otoczenia wspólnego internatu; 

d) Ustalonego rozkładu dnia w internacie. 

17. Biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

18. Zastępują kierownika podczas jego dłuższej nieobecności. 

 



 

 

§7 

Prawa i obowiązki wychowanków 

 

Wychowanek internatu ma prawo do: 

1. Poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez 

wychowawców, pracowników internatu i kolegów; 

2. Ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

3. Poinformowania przez wychowawcę jak należy się zachowywać, uczyć, pracować 

spędzać czas wolny oraz jakie zachowania i postawy są niedopuszczalne; 

4. Całodobowej opieki wychowawczej, w tym opieki zdrowotnej ( profilaktyka, pomoc 

doraźna); 

5. Wypoczynku w wolnym czasie; 

6. Korzystania w czasie wolnym z pomieszczeń jakimi dysponuje internat zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 

7. Korzystania z pomocy wychowawcy (przy zachowaniu pełnej tajemnicy)   

w rozwiązywaniu kłopotów osobistych, rodzinnych, materialnych, zdrowotnych oraz 

w sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie; 

8. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 

organizowanych w internacie oraz innych przeznaczonych dla ogółu. 

9. Wpływania na życie internatu poprzez udział w pracach Młodzieżowej Rady 

Internatu. 

10. Odpłatnego korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej. (ceny zakwaterowania  

i wyżywienia zawarto w załączniku nr 3) 

11. Wzajemnego odwiedzania się w pokojach mieszkalnych na następujących zasadach: 

a) W czasie nauki własnej i ciszy nocnej odwiedziny w pokojach są zabronione; 

wszelkie sprawy związane z pożyczaniem podręczników, zeszytów, notatek , inne 

wychowankowie zobowiązani są wykonać przed godziną 19 00. Wychowankowie 

starają się optymalnie wykorzystać czas przeznaczony na naukę własną. 

b) We środy w godzinach 16:00 – 21:00, za zgodą dyżurującego wychowawcy  

i współmieszkańca wychowankowie mogą przyjmować gości z zewnątrz. 

Odwiedzający zgłasza się do dyżurującego wychowawcy i zostaje wpisany do 

zeszytu odwiedzin. Przyjmujący odwiedziny odpowiada za swoich gości  



 

 

(w przypadku, gdy liczba gości przekracza więcej niż dwie osoby, odwiedziny 

odbywają się w sali 103 lub 203).  

We środy wychowankowie pełnoletni mogą przebywać poza internatem do godz. 

21 00. Fakt ten wychowanek zgłasza wychowawcy dyżurującemu. 

c) Dopuszcza się wzajemne odwiedziny damsko-męskie w pokojach (z wyłączeniem  

godzin nauki własnej i ciszy nocnej) za zgodą współlokatora i wychowawcy 

dyżurującego, do godz. 21.30. 

d) W przypadku niewłaściwego zachowania się w pokoju, naruszającego ogólnie 

przyjęte normy społeczne, wychowankowie mogą zostać ukarani czasowym 

zakazem odwiedzania się. 

e) W czasie przebywania wychowanków w pokoju drzwi nie powinny być zamknięte 

na klucz ( Łucznik) 

f) W czasie przebywania w pokojach mieszkalnych obowiązuje obuwie zmienne. 

g) Korzystanie przez wychowanka z przedmiotów należących do współmieszkańca 

oraz przebywanie w pokoju kolegów pod ich nieobecność bez ich wiedzy i zgody 

jest poważnym naruszeniem zasad współżycia w internacie i wykroczeniem 

przeciwko prywatności. 

12. Przebywania poza terenem internatu na następujących zasadach: 

a) Wszystkie wyjścia poza teren internatu możliwe są w czasie wolnym do godziny   

18:45. W tym czasie  odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic/opiekun. 

b) Wyjazdy poza teren Suchej B. wychowanka niepełnoletniego, bez względu na 

porę dnia, możliwe są po osobistym , pisemnym lub telefonicznym zwolnieniu 

przez rodzica/opiekuna u wychowawcy dyżurującego i odnotowaniu rozmowy w 

zeszycie uwag. Wychowanek pełnoletni zgłasza wyjazd wychowawcy 

dyżurującemu i określa czas powrotu. 

c) W piątki wszyscy wychowankowie opuszczają internat zaraz po zakończonych 

lekcjach, zdając pokój ( wychowawca sprawdza porządek w pokoju) i mają 

obowiązek wpisać się na listę wyjazdów. 

d) W przypadku samowolnego opuszczenia internatu, bez zgody dyżurującego 

wychowawcy, w stosunku do wychowanka będą wyciągnięte konsekwencje gdyż 

jest to poważne wykroczenie. 

e) Wychowanek przyjeżdżający do internatu własnym środkiem transportu 

zobowiązany jest do wykorzystywania go wyłącznie na dojazdy z domu do 

internatu oraz z internatu do domu lub w szczególnych przypadkach np. dojazdu 



 

 

do pracy, Wychowanek nie może przewozić własnym środkiem transportu 

kolegów z internatu, którzy są niepełnoletni, z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzic 

wychowanka niepełnoletniego wyrazi na to zgodę pisemną, w szczególnych 

sytuacjach telefoniczną. 

 

Wychowanek ma obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień regulaminu internatu, przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

stwarzać atmosferę spokoju, kultury bycia i życzliwości, 

2. Dbać o  więzi i stosunki koleżeńskie, 

3. Okazywać szacunek wszystkim pracownikom internatu i kolegom, 

4. Godnie zachowywać się poza internatem i  szkołą, 

5. Dbać o czystość mowy ojczystej i kulturę słowa, 

6. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich koleżanek i kolegów,  

w razie choroby lub wypadku bezzwłocznie zgłosić ten fakt dyżurującemu 

wychowawcy. 

7. Natychmiast informować wychowawcę dyżurującego lub kierownika internatu o 

zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia, 

8. Respektować wszelkie uwagi wychowawców, a polecenia terminowo  

i dokładnie wykonywać (szczególnie dotyczące porządku i zasad współżycia  

w internacie) 

9. Informować wychowawcę o przynależności do organizacji poza szkołą  

i uzyskania na nią akceptacji, jeżeli jest to związane z koniecznością wyjść  

z internatu lub wyjazdów na spotkania, treningi. W przypadku osób niepełnoletnich 

konieczna jest pisemna zgoda rodziców, 

10. Regularnie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych w szkole, Każde 

pozostanie w pokoju, w czasie lekcji, bez zgłoszenia wychowawcy tego faktu jest 

poważnym naruszeniem regulaminu, 

11. Dbać o porządek i estetykę pokoju, innych pomieszczeń oraz otoczenia internatu 

poprzez: 

a) samodzielne sprzątanie pokoi mieszkalnych (wychowawca ma prawo 

sprawdzić porządek w szafach i szafkach w obecności wychowanka), 

b) dbanie o porządek w pomieszczeniach ogólnego użytku, 

c) współudział w sprzątaniu i estetyzacji najbliższego otoczenia budynku 

internatu, 



 

 

d) używanie w budynku internatu obuwia zmiennego, przeciwdziałać 

wszelkim przejawom niszczenia majątku internatu - za szkody spowodowane 

przez wychowanka odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie 

lub wychowanek pełnoletni. Szkoda powinna zostać naprawiona w ciągu 3 

tygodni; w przypadku braku personalnie winnego zaistniałej szkody kosztami 

naprawy obciąża się mieszkańców pokoju lub internatu, 

12. Przestrzegać postanowień i przepisów porządkowych, bezpieczeństwa, stosować się 

do ramowego porządku dnia  obowiązującego w internacie 

Rozkład dnia w internacie: 

06:00 – 07:30 – pobudka, toaleta poranna, czynności porządkowe 

06:30 – 08:00 – śniadanie 

07:30 – 17:55 – zajęcia lekcyjne w szkołach 

12:35 – 16:00 – obiad 

Po zajęciach szkolnych – 19:00 – czas wolny (do 18:45 możliwość 

przebywania poza internatem) 

18:00 – 19:00 – kolacja 

19:00 – 21:00 – nauka własna 

21:00 – 22:00 – toaleta wieczorna, przygotowania do ciszy nocnej 

22:00 – 06:00 – cisza nocna 

a) łóżka powinny zostać pościelone do godz. 9:00. 

b) Cisza nocna trwa od 22:00 do 6:00 i nie może być zakłócona w żaden 

sposób, a w szczególności przez czynności, które powinny być 

wykonywane w ciągu dnia (zajęcia higieniczne, pranie, sprzątanie, 

przygotowywanie posiłków itp.) 

c) O godzinie 22:00 należy ściszyć rozmowy, wyciszyć sprzęt grający itp. 

d) O godzinie 23:00 należy wyłączyć laptopy, komputery i górne oświetlenie. 

13. Nauka własna jest najważniejszym, obowiązkowym zajęciem          wychowanków, 

odbywa się systematycznie, każdego dnia w godzinach od 19:00 do 21:00   (z 

wyjątkiem piątku). 

14. Zabezpieczać własność prywatną przed zniszczeniem i kradzieżą, zamykać pokój na 

klucz podczas nieobecności wychowanków.  Klucz od pokoju należy pozostawiać na 

portierni / w pokoju wychowawców. Podczas zajęć szkolnych, wychowanek może 

wejść do pokoju tylko na przerwach 15-minutowych. Internat nie ponosi 



 

 

odpowiedzialności za cenne przedmioty należące do wychowanka (telefony, laptopy, 

sprzęt elektroniczny, biżuteria, pieniądze itp.) 

15. Nie można używać urządzeń elektrycznych - zakaz ten dotyczy  

w szczególności urządzeń grzejnych (żelazka, piecyki, dmuchawy i takich, które 

pobierają większą moc - grzałki, tostery itp. Urządzenia małej mocy mogą być 

używane pod warunkiem, że będą całkowicie sprawne i bezpieczne w czasie pracy 

(radio, lampka, dzbanek elektryczny) 

16. Regulowania w terminie wymaganych opłat 

17. Uczestniczyć w organizowanych zebraniach, prelekcjach itp. 

18. Oszczędzać i prawidłowo używać energię elektryczną oraz wodę, segregować śmieci. 

 

§8 

Nagrody i kary 

 

Wobec wychowanków internatu stosowane są nagrody i kary wynikające z ustaleń 

wewnętrznych. 

1. Zachowanie wychowanka w internacie może mieć wpływ na semestralną ocenę  

z zachowania w szkole. Za wzorową i przykładna postawę w zachowaniu, działalność 

w samorządzie, pracę na rzecz internatu, szkoły i środowiska, wychowanek może 

otrzymać dodatkowo nagrodę w postaci: 

a) pochwały wychowawcy grupy, 

b) pochwały wychowawcy grupy lub Kierownika internatu wobec społeczności 

internackiej na spotkaniu ogólnym, 

d) listu pochwalnego do rodziców/opiekunów,  

e) nagrody rzeczowej.  

 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązujących praw i zasad postępowania, szkodliwy wpływ 

na społeczność internacką, wychowanek może otrzymać karę w postaci: 

a)upomnienie wychowawcy, 

b) upomnienie Kierownika, 

c) nagana Kierownika z ostrzeżeniem, 



 

 

d) nagana Dyrektora Szkoły (na wniosek Kierownika Internatu Dyrektor szkoły może 

udzielić nagany) 

e) warunkowy pobyt w internacie lub zawieszenie wychowanka (czasowy brak 

możliwości mieszkania w internacie) 

f) usunięcie ze skutkiem natychmiastowym, bez stosowania gradacji kar, następuje  

w przypadku: 

• spożywania, posiadania lub bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających na terenie internatu, 

• kradzieży, 

• naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, 

• innych zachowań rażąco utrudniających pracę opiekuńczo - wychowawczą 

oraz naruszających ustalony porządek i zasady współżycia wynikające  

z odnośnych przepisów wewnętrznych, 

O zaistniałych ww. zdarzeniach Kierownik Internatu informuje Dyrektora Szkoły 

bezpośrednio po zdarzeniu, 

7. W sytuacjach, które nie są  ujęte w regulaminie, mają zastosowanie przepisy 

ogólnie obowiązujące oraz zarządzenia Kierownika internatu. 

8. O udzielonych nagrodach i  karach wychowawca powiadamia wychowanka, 

rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy, oraz Dyrektora ds. wychowawczych. 

9. Każda kara podlega ujawnieniu. 

10. Od wymierzonej kary wychowankowi przysługuje prawo pisemnego odwołania 

się od decyzji Zespołu Wychowawczego Internatu do Dyrektora Szkoły w terminie do 

7 dni od dnia powiadomienia wychowanka o wymierzonej karze przez Zespół 

Wychowawczy Internatu.  

  



 

 

Załącznik nr 1 

 

Warunki korzystania z internatu: 

-Internat ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną 

dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania 

-Do internatu przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie ZS im. W. Witosa w Suchej 

Beskidzkiej 

-W następnej kolejności  dopuszcza się zamieszkanie w internacie uczniów z innych szkół  

z terenu powiatu suskiego. W przypadku większej liczby  zgłoszeń uczniów  do internatu o 

kolejności  ich przyjęcia decyduje kryterium dochodowe, a następnie  odległość od miejsca 

zamieszkania do szkoły, w której się uczą. ( stosuje się przepisy zgodne z art.145, ustawa  

z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe) 

- Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa regulamin internatu. 

-Internat funkcjonuje od niedzieli, od godziny 18.00 do piątku do godz. 17.00. (na podstawie 

dokumentu, którym jest regulamin internatu) 

-Młodzież w internacie funkcjonuje w grupach wychowawczych pod opieką    przydzielonych 

wychowawców. 

-Warunkiem zamieszkania w internacie jest złożenie przez ucznia podania  na druku 

dostępnym w internacie lub do pobrania na stronie internetowej, podpisanym przez rodzica, 

opiekuna, oraz osobisty kontakt rodzica, opiekuna przed zakwaterowaniem dziecka  

w internacie. 

-Zakwaterowani w internacie wychowankowie wnoszą  comiesięczną opłatę za zamieszkanie. 

Wysokość opłaty ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym (art.107 

pkt.8 Prawo Oświatowe) 

-Opłata wnoszona jest do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na numer konta ZS im. W. 

Witosa w Suchej Beskidzkiej podanego do wiadomości rodzicom, opiekunom, oraz 

dostępnego na stronie internetowej internatu 

-W trudnych sytuacjach materialnych  istnieje możliwość zwolnienia wychowanka z  całości  

lub części opłaty za zamieszkanie w internacie  (art. 107 pkt. 8 Prawo Oświatowe) na pisemną 

prośbę rodzica, opiekuna skierowaną do Dyrektora Szkoły lub Kierownika Internatu 

-W przypadku braku opłaty za zamieszkanie przez okres 2 miesięcy wychowanek, zgodnie  

z regulaminem,  może zostać pozbawiony możliwości dalszego mieszkania w internacie 

-Wychowankowie internatu są zobowiązani do korzystania z  posiłków w stołówce internatu. 

Za posiłki wnoszą ustaloną na dany rok szkolny opłatę.  Opłata  wnoszona jest do 10 dnia 

każdego miesiąca, przelewem na konto szkoły ZS W. Witosa 



 

 

-Każdy wychowanek internatu zostaje zapoznany z regulaminem internatu i  zobowiązuje się 

do jego przestrzegania, co własnoręcznie podpisuje na odpowiednim dokumencie. 

Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować utratą przez wychowanka możliwości 

mieszkania w internacie 

  



 

 

Załącznik nr 2 

 

Opłaty za zakwaterowanie w Internacie Zespołu Szkół im. W. Witosa  

w Suchej Beskidzkiej oraz wyżywienie 

1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w internacie, termin i sposób jej wnoszenia ustala 

Dyrektor szkoły,  płatne do 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni,  

z wyłączeniem czerwca, w którym termin płatności przypada na ostatni dzień roku 

szkolnego, na konto szkoły, podane rodzicom /opiekunom wszystkich zakwaterowanych 

wychowanków. (uchwała nr 192/2019 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 29.08.2019r,  

z późniejszą zmianą  pkt.1 na wniosek Dyrektora ZS im. W. Witosa  z dnia 17.10.2019r.) 

2. Zakwaterowanie w internacie jest odpłatne. W szczególnych przypadkach 

rodzice/opiekunowie wychowanka lub pełnoletni wychowanek utrzymujący się 

samodzielnie może ubiegać się o zwolnienie z całości lub części opłaty.  Propozycje opłat 

lub ewentualnych zwolnień z opłaty ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu  

z Kierownikiem Internatu. 

Za przypadki szczególne uznaje się: 

- jeśli dochód miesięczny w przeliczeniu na 1 członka rodziny  nie przekracza kwoty 528,00 

zł.  a  w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 701,00 zł (  Ustawa o pomocy 

Społecznej   Dz. U z 12.03.2004 /Dz. U z 2018 poz.1508 ze zm. oraz Rozporządzenie Rady 

Ministrów z 11.07.2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 

świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej) 

- przewlekłą chorobę  rodziców/opiekunów lub wychowanka 

-  szczególnie trudne przypadki losowe ( wypadek, śmierć rodzica/opiekuna, utrata mienia na 

skutek pożaru, powodzi itp.) 

3. Wychowankowie internatu mają możliwość odpłatnego korzystania z wyżywienia  

w stołówce szkolnej (śniadanie, dwudaniowy obiad, kolacja). Wysokość opłaty za posiłki 

ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Kierownikiem Internatu i organem 

prowadzącym. Płatne przelewem na konto szkoły podane rodzicom/opiekunom do 10. 

dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, z wyłączeniem czerwca, w którym termin 

płatności przypada na ostatni dzień roku szkolnego.  

 

4. Rodzice/opiekunowie wychowanka lub wychowanek pełnoletni, samodzielnie się 

utrzymujący,   starający o zwolnienie z opłaty za zakwaterowanie w internacie winni do 

10. września, a w przypadku późniejszego zakwaterowania, do dnia 10. danego miesiąca 

złożyć podanie do Dyrektora Szkoły lub Kierownika Internatu  o zwolnienie z całości lub 

części opłaty oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację finansową.  



 

 

5. W przypadku planowanej 14-dniowej lub miesięcznej nieobecności wychowanka w ciągu 

trwania danego miesiąca (praktyki zawodowe, choroba, rehabilitacja, przerwa w czasie 

trwania zajęć szkolnych itp.)  należy zgłosić ten fakt wychowawcy lub Kierownikowi  

internatu, który odnotowuje to w „zeszycie uwag”. Po takim zgłoszeniu uznaje się, że 

osoba taka będąc nieobecna  w internacie wnosi połowę opłaty za dany miesiąc lub jest  

z niej zwolniona.  

6. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia wychowanka z Internatu, rodzice/opiekunowie 

lub pełnoletni wychowanek utrzymujący się samodzielnie zobowiązani są do uiszczenia 

całej lub połowy opłaty za zakwaterowanie (połowa opłaty- za zamieszkania do połowy 

miesiąca, całość opłaty - po połowie miesiąca) 



 

 

Załącznik nr 3 

Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu 
 

Na podstawie : 

Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 z późn. zm.(art. 55 ) oraz Statutu Szkoły i 

Regulaminu Internatu wprowadza się niniejszy Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu ZS 

im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.  

 
 

Swą działalność Młodzieżowa Rada Internatu opiera na rocznym planie pracy placówki, 

planach pracy poszczególnych sekcji działających w internacie oraz wnioskach 

postulowanych na zebraniach. 

 

Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest jednym z organów internatu 
 

  I. Postanowienia ogólne 
 

 1. MRI jest organem samorządowym mieszkańców internatu 

 2. MRI jest wybierana przez głosowanie tajne, na początku każdego roku szkolnego 

 3. Reprezentanci MRI muszą cechować się wzorową postawą 

 4. Kadencja MRI trwa przez okres 1 roku szkolnego 

 5. MRI jako organ samorządu wychowanków jest jedynym reprezentantem ogółu  

 wychowanków internatu. 

 6. MRI może powołać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między           

wychowankami. 

 7. Nad prawidłową działalnością MRI czuwają Kierownik internatu oraz opiekun MRI    

wskazany przez kierownika internatu. 

 8. Działalność MRI jest dokumentowana w corocznym sprawozdaniu opiekuna MRI (I i II 

semestr). 
 

 II. Cele działalności MRI 

 

1. Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów. 

2. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności 

3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za internat. 

4. Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny i szeroko 

rozumianej aktywności wychowanków. 
 

III. Zadania MRI 

 

1. Współdziałanie z władzami internatu. 

2. Reprezentowanie opinii ogółu wychowanków 

3. Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed 

wychowankami. 

4. Współudział w organizowaniu czasu wolnego. 

5. Dbałość o sprzęt i mienie internatu. 

6. Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami. 

7. Kultywowanie tradycji internatu. 

8. Dokumentowanie życia internatu (kronika). 

 



 

 

 

IV. Uprawnienia MRI 
 

MRI ma prawo przedstawiać Kierownikowi i Radzie Wychowawców Internatu wszelkie 

wnioski i opinie dotyczące realizacji praw wychowanka. 

1. Prawo do zapoznania się z planem pracy wychowawczej Internatu, Programem Profilaktyki 

ich treścią i celami oraz stawianymi wymaganiami. 

2. Prawo do jasnej i umotywowanej oceny zachowania wychowanka w danej sytuacji. 

3. Prawo do wstawienia się za wychowankiem , który wszedł w kolizję z 

Regulaminem Internatu. 

4. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – 

opiekuńczym. 

5. Prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań , jeśli nie narusza to dobra innych osób 

6. Prawo do pomocy w przypadku trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych. 

7. Prawo do organizowania życia w internacie umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań. 

8. Prawo do organizowania działalności sportowej, zgodnie z własnymi potrzebami i 

możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Kierownikiem internatu. 

9. MRI ma prawo posiadać własne fundusze, pochodzące ze składek wychowanków. 

Ma prawo do podejmowania uchwał i dysponowania swoimi 

funduszami , które mają być dokumentowane i rozliczane na koniec każdego roku szkolnego. 

Prowadzenie rozliczenia podlega kontroli opiekuna MRI oraz Kierownika 

internatu. 

10. Prawo do przydzielania nagrody za prace na rzecz internatu za aktywność i udział 

w konkursach. 
 

V. Praca MRI 
 

1. Zebrania MRI obywają się 1 raz w miesiącu oraz na wniosek członków lub opiekuna MRI. 

2. Decyzje podejmowane w czasie zebrań są przedstawiane wychowankom internatu na 

apelach, zebraniach grupowych, w gablocie ogłoszeń. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Nad prawidłową działalnością czuwa Kierownik internatu oraz opiekun MRI. 

2. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie regulują przepisy prawne 

wymienione na wstępie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU 

 

1. Wybory odbyły się w Internacie ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w dniu 

…........................ 

2. Celem wyborów było wyłonienie Młodzieżowej Rady Internatu. 

3. W głosowaniu wzięło udział ....... osób uprawnionych do głosowania. 

4. Wydano ...............kart do głosowania. 

5. Oddano ............... głosów, w tym głosów nieważnych ............... 

6. Poszczególni kandydaci uzyskali 

a. ............................................................. ............................................................... 

b. ............................................................. ............................................................... 

c. ............................................................. ................................................................ 

d. ............................................................. ................................................................ 

e. ............................................................. ................................................................. 

7. Przewodniczącym MRI został/a : ....................................................................... 

8. Zastępca przewodniczącego został/a ........................................ 

9. Za prawidłowy przebieg wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie : 

a. przewodniczący komisji ............................................................... 

b. członek komisji ............................................................................ 

c. członek komisji…………………………………………………. 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 4 

Zakazy i nakazy obowiązujące w Internacie 

W internacie zakazane jest: 

1. Palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie środków odurzających, bycie pod ich 

wpływem jak i posiadania wyżej wymienionych środków. Zakaz ten dotyczy 

wszystkich osób przebywających na terenie internatu – wychowanków, gości, 

pracowników itp. 

W przypadku złamania przez wychowanka ww. zakazu zostanie zastosowana 

procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia ucznia przestępczością  

i demoralizacją. 

Jeżeli wychowanek nie przyznaję się do spożywania ww. środków mimo, że jego 

zachowanie jasno na to wskazuje, w celu uniknięcia kary, zobowiązany jest do 

udowodnienia trzeźwości poprzez przyniesienie zaświadczenia z badania wykonanego 

do 3 godzin, atestowanymi przyrządami na komendzie policji lub w szpitalu. 

2. Dopuszczanie się czynów nieobyczajnych i demoralizujących, 

3. Dopuszczanie się czynności seksualnych. 

4. Posiadanie zwierząt, 

5. Posiadanie przedmiotów niebezpiecznych (broni, atrap broni, noży, maczet, kijów 

bejsbolowych, itp.) oraz przyrządów do ćwiczeń siłowych (sztangi, hantle powyżej 10 

kg, ławeczki do ćwiczeń, rękawice bokserskie itp.) 

6. Posiadanie, przechowywanie w internacie różnego rodzaju substancji chemicznych, 

7. Wprowadzanie do internatu osób postronnych bez zgody wychowawcy. W przypadku 

uzyskania takiej zgody osoba postronna ma obowiązek zgłoszenia się u wychowawcy 

dyżurującego. 

8. Opuszczanie internatu w godzinach 18:45-6:00. W szczególnych przypadkach 

wychowawca może wyrazić zgodę na wyjście w czasie innym niż dozwolony. 

9. Zmienianie pokoju zamieszkania, przestawianie mebli i sprzętów bez zgody 

wychowawcy i Kierownika internatu. 

10. Przebywanie w internacie w godzinach nauki szkolnej bez uzasadnienia i bez 

uzyskania na to zgody wychowawcy. 

11. Zamykanie pokoi od wewnątrz w każdym czasie poza ciszą nocną (w uzasadnionych 

przypadkach,  wychowawca otwiera pokój kluczem zapasowym). 



 

 

12. Przebywanie w pokojach innych współmieszkańców podczas ciszy nocnej. 

13. Niszczenie ścian, sufitów, podłóg, drzwi, okien oraz mebli we wszystkich 

pomieszczeniach internatu poprzez dziurawienie, przybijanie, malowanie, rysowanie, 

pisanie, klejenie itp.  

Wychowanek i jego rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za 

zniszczone mienie. W przypadku nie wykrycia sprawcy dewastacji i zniszczeń, 

kosztami napraw obciążani są wszyscy mieszkańcy danego pokoju/internatu. 

14. Używanie substancji łatwopalnych, świeczek, kadzidełek oraz wszelkich źródeł 

otwartego ognia. 

15. Siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, przechylanie się przez poręcze. 

16.  Otwieranie dużego okna (nie dotyczy  segmentu uchylnego) 

17. Używanie w pokojach urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem czajnika 

bezprzewodowego (grzałek, kuchenek, tosterów, opiekaczy, żelazek, dmuchaw, 

grzejników itp. a także sprzętów i urządzeń ogólnie dostępnych niezgodnie  

z instrukcja BHP) 

18.  Dokonywanie samodzielnych napraw bez zgody i nadzoru wychowawcy, w tym 

manipulowanie przy gniazdkach i kontaktach elektrycznych. Wszelkie usterki należy 

zgłaszać wychowawcy. 

19. Posiadanie w pokojach własnego sprzętu nagłaśniającego i telewizorów. 

20. Przebywanie w pomieszczeniach, w których łamane są powyższe zakazy  

i niepowiadomienie wychowawcy lub kierownika o ich łamaniu. 

Zasady obowiązujące w internacie: 

1. Dbać o zdrowie i Zycie zarówno własne, jak i innych osób. 

2. Przestrzegać norm współżycia społecznego. 

3. Przestrzegać zasad kultury ubioru podczas wyjść  do szkoły, na stołówkę, do łazienek 

i toalet oraz poza teren placówki (zakaz wyjść w odzieży nocnej/z wyjątkiem nocnego 

wyjścia do toalety/, w bieliźnie, w okryciu ręcznika itp.) 

4. Szanować prawa i spokój innych mieszkańców. 

5. Utrzymywać higienę osobistą oraz czystość i estetykę pomieszczeń, w których 

przebywa wychowanek internatu. 

6. Codziennie sprzątać zamieszkiwany pokój, raz w tygodniu dokonywać dokładnych 

porządków, a przed opuszczaniem internatu na dłuższy czas (praktyki, święta, ferie 

itp.) oraz przed wykwaterowaniem się przeprowadzić sprzątanie generalne. 



 

 

7. Informować wychowawców internatu o nieobecności w internacie w dniach nauki 

szkolnej . 

8. Wychowanek, który się źle czuje jest zobowiązany zgłosić ten fakt dyżurującemu 

wychowawcy. W razie jednodniowej niedyspozycji potwierdzonej przez lekarza, 

rodzica lub pielęgniarkę szkolną, wychowanek może pozostać w internacie. Okres 

dłuższej choroby wychowanek musi spędzać w domu. 

9. Pełnoletni wychowankowie/ rodzice/opiekunowie niepełnoletnich wychowanków 

mają obowiązek zgłosić fakt przyjmowania leków przez wychowanka wychowawcy 

lub kierownikowi internatu. W szczególnych przypadkach, po pisemnym 

upoważnieniu, wychowawcy mogą przetrzymywać i podawać wychowankom leki. 

10. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka 

w drodze z domu do internatu i z internatu do domu, a także podczas pobytów poza 

internatem w czasie wolnym. 

11. Każdy wychowanek przebywający na terenie internatu ma obowiązek stosować się do 

zasad regulaminu. 

12. Internat nie wyraża zgody na wyjścia nocne. W sytuacjach szczególnych dopuszcza 

się możliwość takiego wyjścia na podstawie pisemnego oświadczenia pełnoletniego 

wychowanka lub rodzica/opiekuna wychowanka niepełnoletniego po wcześniejszym 

uzgodnieniu z wychowawcą internatu. 

13. Przyjazd wychowanka do internatu możliwy jest w niedzielę  lub inne dni, w których 

przyjazd następuje w godzinach 17:00 – 22:00. 

14. Wychowankowie lub rodzice/opiekunowie zobowiązani są do terminowego wnoszenia 

opłat za zakwaterowanie i wyżywienie (do 10. dnia kolejnego miesiąca za miniony 

miesiąc) 

 

 

Sucha Beskidzka, dnia……………………………… 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi zasadami i w pełni je 

akceptuję. 

……………………………………….………….……..  ……………...…………………………………………… 

czytelny podpis wychowanka    czytelny podpis rodzica/opiekuna 


