
 

INTERNAT PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

W WOLBORZU 

 

 

REGULAMIN INTERNATU 

przy ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

im. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W WOLBORZU 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży 

kształcącej się poza miejscem jego zamieszkania. 

2. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno – 

wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy 

opiekuńczo – wychowawczym internatu na dany rok szkolny. 

3. Internat jest czynny w okresie zajęć dydaktycznych w szkole (tj. od poniedziałku do 

piątku, z wyjątkiem weekendu pracującego, zgodnie z harmonogramem pracy 

internatu na dany rok szkolny). 

4. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu. Pracą 

samorządu internatu kieruje wybrana przez wychowanków Młodzieżowa Rada 

Internatu. 

5. Kierownik internatu oraz wszyscy wychowawcy tworzą Radę Wychowawców 

Internatu. 

 

II. ZASADY ZAKWATEROWANIA 

 

1. Wychowanek wyrażający chęć zamieszkania w danym roku szkolnym w internacie ma 

obowiązek złożenia wypełnionego podania do Kierownika Internatu. 

2. O przydziale miejsca w internacie decyduje Kierownik Internatu w porozumieniu          

z dyrektorem szkoły, wychowawcami internatu zatwierdzając listę wychowanków 

przyjętych do internatu. 

3. Zakwaterowania wychowanków w pokojach dokonują Kierownik Internatu                   

i wychowawcy grup. 

4. Przeniesienia wychowanka do innego pokoju dokonać może wyłącznie wychowawca 

grupy za zgodą Kierownika Internatu. Przeniesienie wychowanka do innego pokoju 

może nastąpić tylko raz w ciągu roku szkolnego, spowodowane wyjątkową sytuacją. 

5. Wniosek o rezygnacji z pobytu w internacie wychowanek powinien zgłosić do 

Kierownika Internatu na co najmniej 2 tygodnie wcześniej przed opuszczeniem 

internatu. Warunkiem nienaliczania opłat jest rozliczenie się z pobytu w internacie 

poprzez dostarczenie do Kierownika Internatu dokumentu zwanego „obiegówką”. 
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III. PRAWA WYCHOWANKA 

 

Wychowanek internatu ma prawo do: 

1. Korzystania z odpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. 

2. Korzystania z pomocy i urządzeń dydaktycznych internatu, służących do nauki 

własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień. 

3. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz                   

w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach prowadzonych przez placówki       

i organizacje wychowawcze i społeczne w środowisku. 

4. Życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy wychowawców         

w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących 

nauki i zamieszkania w internacie. 

5. Wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu internatu oraz wykonywania 

powierzonych funkcji. 

6. Współuczestniczeniu w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych 

internatu poprzez działalność samorządową. 

7. Swobodnego wyrażania własnych poglądów i przekonań, pod warunkiem, że nie 

naruszają one zasad moralności społecznej bądź podstawowych praw innych osób. 

8. Poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy w sprawach osobistych      

i rodzinnych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i uczuć. 

9. Korzystania z opieki medycznej, tj. pielęgniarki szkolnej. 

10. Wykorzystania w pełni czasu przewidzianego w dobowym rozkładzie dnia na 

wypoczynek i naukę własną. 

11. Zapoznania się w obecności wychowawcy grupy z uwagami dotyczącymi jego 

zachowania, znajdującymi się w „Zeszycie uwag i spostrzeżeń”. 

12. Odwiedzin rodziców (prawnych opiekunów). 

13. Przyjmowania gości spoza internatu pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad: 

 osoba wchodząca na teren internatu zobowiązana jest do zgłoszenia się                   

u wychowawcy pełniącego dyżur i wpisania się do „Zeszytu wejść”; 

 pobyt osoby odwiedzającej nie może zakłócać ustalonego regulaminem porządku; 

 przebywanie gości w pokojach wychowanków możliwe jest tylko po uzyskaniu 

zgody wychowawcy; 

 wychowanek zapraszający gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 

ewentualne wyrządzone szkody; 

 goście przebywać mogą w internacie w godz. 15
00

 – 18
00

; 

 osoby przychodzące w przypadku nie przestrzegania ustalonych zasad będą 

musiały opuścić internat, natomiast osoby zapraszające mogą zostać pozbawione 

prawa przyjmowania gości na czas określony lub nieokreślony; 

 zasady te dotyczą również mieszkańców internatu, którzy odwiedzają się 

nawzajem w budynku. 

14. Przestrzegać ustaleń Kierownika Internatu i wychowawców w sprawach: 
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 terminów wyjazdów oraz powrotu do internatu; 

 dłuższych nieobecności w internacie – fakt ten należy zgłosić do wychowawcy 

grupy oraz podać przewidywany termin powrotu do internatu. 

 

IV. OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

 

Wychowanek internatu zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania wszystkich punktów regulaminu internatu i szkoły. 

2. Przestrzegania ustalonego rozkładu dnia w internacie: 

A. W dniach zajęć szkolnych: 

6
30

 – 6
45

   – pobudka i toaleta poranna 

6
45

 – 7
00

   – porządki w pokojach 

7
00

 – 7
30

   – śniadanie 

7
30

 – 7
50

   – porządki w pokojach, przygotowanie do zajęć szkolnych 

7
50

 – 8
00

   – wyjście do szkoły 

8
15

 – 15
00

   – zajęcia w szkole 

13
00

 – 15
30

  – obiad 

15
00

 – 16
30

  – czas wolny 

16
30

 – 17
00

  – sprawdzenie obecności 

17
00

 – 18
30

  – zajęcia w grupach wynikające z harmonogramu, nauka własna 

18
30

 – 19
00

  – kolacja 

19
00

 – 21
30

  – nauka własna 

21
30

 – 22
00

  – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu 

22
00

 – 6
30

   – cisza nocna 

B. W dniach wolnych od zajęć szkolnych (weekendy pracujące): 

7
30

 – 8
30

   – pobudka i toaleta poranna 

8
30

 – 9
30

   – śniadanie 

9
30

 – 10
30

   – porządki w pokojach oraz innych pomieszczeniach internatu 

10
30

 – 13
00

  – czas wolny, zajęcia zorganizowane przez wychowawcę 

sprawującego opiekę nad młodzieżą 

13
00

 – 15
00

  – obiad 

15
00

 – 19
00

  – czas wolny, zajęcia zorganizowane przez wychowawcę 

sprawującego opiekę nad młodzieżą 

19
00

 – 20
00

  – kolacja 

20
00

 – 21
00

  – toaleta wieczorna, przygotowanie do snu 

22
00

 – 7
30

   – cisza nocna 

C. Niedziela po wolnym weekendzie: 

15
00

 – 21
00

  – przyjazd młodzieży do internatu (prowadzenie dokumentacji, 

systematyczne sprawdzanie stanu osobowego wychowanków, indywidulane 

rozmowy z rodzicami i wychowankami) 

do 19
00

  – czas wolny młodzieży 
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19
00

 – 20
00

  – kolacja (we własnym zakresie) 

20
00

 – 21
00

  – porządki w pokojach, toaleta wieczorna  

21
00

 – 22
00

  – przygotowanie do snu 

22
00

 – 6
30

   – cisza nocna 

3. Regularnego dokonywania wpłat za koszty zakwaterowania oraz wyżywienia              

w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Nie wywiązywanie się z w/w 

zobowiązań powoduje sankcje finansowe oraz dyscyplinarne, do usunięcia z internatu 

włącznie. 

4. Potwierdzenia własnoręcznym podpisem odbioru kartek żywnościowych. 

5. Nie oddawania kartek żywnościowych w dni, w których jest na zajęciach lekcyjnych       

i w internacie. 

6. Systematycznej i sumiennej nauki, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak 

najlepiej czasu i warunków do nauki. Przeznaczanie czasu przewidzianego na naukę 

na inne zajęcia powinno być uzgodnione z wychowawcą i odbywać się za jego zgodą. 

W przypadku dodatkowych czynności wykonywanych przez młodzież, odbywających 

się systematycznie i poza miejscem internatu potrzebna jest pisemna zgoda rodziców. 

7. Bez usprawiedliwienia i zgody rodzica nie opuszczać zajęć lekcyjnych oraz zajęć 

praktycznych. W przypadku choroby i złego samopoczucia wychowanek 

zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym rodzica/opiekuna prawnego         

i wyjechać do domu. 

8. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach grup wychowawczych. 

9. Aktywnego uczestniczenia w pracach na rzecz internatu, szkoły i środowiska (poza 

godzinami nauki własnej). 

10. Dbałości o mienie internatu. Każdy przypadek uszkodzenia lub zniszczenia 

sprzętu i innych dóbr stanowiących własność internatu, należy bezzwłocznie 

zgłosić wychowawcy. Za uszkodzenia i zniszczenia wychowanek i jego 

rodzice/prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.            

W przypadku nie ustalenia sprawcy obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa. 

11. Okazywania szacunku wychowawcom i pozostałym pracownikom. Postępowania 

zgodnie z normami kulturalnego zachowania się wobec kolegów i koleżanek, 

rodziców i osób obcych. 

12. Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, otaczania 

szczególną opieką koleżanek i kolegów z klas pierwszych. Przeciwdziałania wszelkim 

przejawom brutalności i przemocy. 

13. Dbałości o estetykę ubioru, higienę własną i zdrowie, kulturę słowa i bycia. 

14. Utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych                          

i rekreacyjnych i otoczenia internatu poprzez: 

 utrzymywanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach internatu; 

 obowiązkowe chowanie pościeli do tapczanu; 

 systematyczne wietrzenie sal mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowych; 

 chodzenie w obuwiu zastępczym na terenie internatu; 
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 utrzymywanie porządku i czystości w szafach ubraniowych i szafkach nocnych; 

 przechowywanie żywności zabezpieczonej w pojemnikach w wyznaczonych 

miejscach; 

 dbanie o estetyczny wygląd terenu wokół internatu.  

15. Pełnienia sumiennego dyżuru w pokojach. Osoba dyżurująca w danym dniu jest 

zobowiązana do pozamiatania podłogi, wyniesienia śmieci i zadbania o ogólny ład 

przed każdorazowym wyjściem z pokoju. Własne rzeczy każdy porządkuje sam. 

Dyżur w pokoju obowiązuje cały dzień. W przypadku nieobecności dyżurnego             

w danym dniu w internacie, dyżur pełni kolejna wyznaczona osoba. 

16. Zabezpieczenia pokoju przed wyjściem – zamknąć okno, drzwi, wyłączyć sprzęt 

elektryczny, światło. 

17. Oszczędnego i prawidłowego korzystania z mediów (wody, energii elektrycznej). 

18. Pełnienia dyżurów na korytarzach, w łazienkach, WC, kuchence, świetlicy oraz wokół 

internatu według ustalonego przez wychowawców harmonogramu. Wychowankowie 

pełniący dyżur zobowiązani są do codziennego posprzątania w/w pomieszczeń oraz 

doraźnego wykonywania innych prac porządkowych w przypadku zaistnienia takiej 

potrzeby. 

19. Wszystkich wychowanków obowiązuje znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, 

instrukcji p.-poż. oraz planów ewakuacyjnych. 

20. Zachowywania kultury spożywania posiłków i poszanowania żywności: 

 po zakończeniu posiłku obowiązuje zdanie naczyń, sztućców, przystawienie 

krzeseł do stolika, wytarcie stołu na mokro, utrzymania porządku wokół stołu; 

 zabronione jest wynoszenie naczyń i sztućców ze stołówki (w razie konieczności 

zabrania posiłku do pokoju należy wykorzystać do tego celu własne naczynia). 

21. Pełnienia dyżurów w stołówce według ustalonego przez wychowawcę grafika. 

Wychowankowie pełniący dyżur w stołówce zobowiązani są do: posprzątania 

stołówki po posiłkach – zbieranie pozostałych naczyń i sztućców, wycierania 

stolików. 

22. Mieszkańcom internatu bezwzględnie zabrania się: 

 picia alkoholu w budynku, na posesji szkoły i internatu, w szkolnym parku              

w jakiejkolwiek postaci; 

 przebywania na terenie internatu i szkoły w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu; 

 palenia tytoniu, w tym również e – papierosów, posiadania, użytkowania                  

i rozprowadzania alkoholu, narkotyków i środków psychoaktywnych na terenie 

internatu i szkoły; 

 posiadania, przetrzymywania, używania materiałów łatwopalnych                            

i wybuchowych; 

 przywłaszczania sobie mienia współmieszkańców i własności internatu; 

 zamykania pokoi na klucz, gdy przebywają w nich współmieszkańców lub 

zamykania się w pokojach od wewnątrz. 
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23. Wychowanek ma obowiązek przyjazdu do internatu nie później niż do godz. 21
00

 

(dotyczy również powrotów po weekendzie i świętach). 

24. Wychowanek ma obowiązek zgłoszenia Kierownikowi Internatu i wychowawcy grupy 

faktu posiadania i spożywania na stałe leków. Mieszkańcy internatu nie mogą 

spożywać leków bez wiedzy wychowawcy. 

 

V. NAGRODY I KARY 

 

1. Po zakończeniu każdego semestru Rada Wychowawców Internatu dokonuje oceny 

postępowania poszczególnych wychowanków i pracy grup wychowawczych. Ocena 

postępowania wychowanka może być w razie konieczności dokonywana doraźnie        

w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

2. Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące 

wyróżnienia i nagrody: 

 pochwała wychowawcy internatu na forum grupy; 

 pochwała kierownika internatu wobec ogółu wychowanków; 

 list pochwalny kierownika internatu i wychowawcy internatu do rodziców; 

 wyróżnienie wychowanka przez Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów; 

 dyplom uznania; 

 nagroda rzeczowa. 

3. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu, lekceważenie obowiązków wychowanka 

internatu, a także za naruszenie porządku i dyscypliny w internacie stosuje się 

następujące kary: 

 upomnienie lub nagana wychowawcy grupy (udzielana pisemnie, przekazana do 

wiadomości rodziców wychowanka i wychowawcy klasy, odnotowana                  

w dzienniku zajęć grupy); 

 upomnienie lub nagana kierownika internatu (udzielana pisemnie, przekazana do 

wiadomości rodziców wychowanka i wychowawcy klasy, odnotowana                  

w dzienniku zajęć grupy); 

 upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły (udzielana pisemnie, przekazana do 

wiadomości rodziców wychowanka i wychowawcy klasy, odnotowana                  

w dzienniku zajęć grupy); 

 pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie na czas określony lub 

nieokreślony (pisemna decyzja Dyrektora Szkoły adresowana do rodziców 

wychowanka). 

4. Rodzaj kary zastosowanej wobec wychowanka uzależniony jest od rodzaju 

wykroczenia. W razie rażącego naruszenia Regulaminu Internatu wychowanek może 

być ukarany bez stosowania zasady stopniowania kar. 

5. Pisemne upomnienie lub nagana Kierownika Internatu bądź Dyrektora Szkoły 

skutkuje obniżeniem oceny z zachowania na semestr. 
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6. Decyzję o pozbawieniu wychowanka prawa do zamieszkania w internacie podejmuje 

Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Wychowawców Internatu. Od decyzji Dyrektora 

Szkoły przysługuje wychowankowi prawo odwołania zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

VI. REGULAMIN WYJŚĆ POZA INTERNAT 

 

1. W czasie wolnym oraz w czasie zajęć w grupach: 

 każdy wychowanek zamierzający oddalić się poza teren szkoły i internatu 

zobowiązany jest zgłosić ten fakt wychowawcy internatu oraz odnotować to          

w „Zeszycie wyjść” wpisując cel wyjścia, godzinę wyjścia i godzinę powrotu. 

2. W czasie nauki własnej: 

 wyjście poza internat możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody wychowawcy 

internatu i konsultacji telefonicznej wychowawcy z rodzicem/opiekunem prawnym 

ucznia oraz odnotowaniu w „Zeszycie wyjść”. 

3. W godzinach nocnych: 

 w wyjątkowych przypadkach możliwe jest wyjście poza internat za zezwoleniem 

rodzica i zgłoszeniu tego faktu przez nich do wychowawcy internatu. 

Rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo         

i zdrowie swojego dziecka w tym czasie. 

4. Wyjazdy do domu: 

 wychowanek wyjeżdżający do domu na czas dni wolnych od nauki szkolnej 

zobowiązany jest do wypisania się w „Zeszycie wyjazdów” w dniu wypisów 

(czwartek); 

 wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dni wyjazdów 

zobowiązany jest zgłosić ten zamiar wychowawcy internatu lub kierownikowi 

internatu z wyprzedzeniem i przedstawić uzasadnienie tego wyjazdu oraz zgodę 

rodziców (pisemnie lub telefonicznie); 

 wychowanek zamierzający wyjechać z internatu w innym celu niż wyjazd do 

domu zobowiązany jest zgłosić ten zamiar wychowawcy internatu                             

z wyprzedzeniem i przedstawić uzasadnienie tego wyjazdu oraz zgodę rodziców 

(pisemnie lub telefonicznie). 

5. W sytuacji samowolnego opuszczenia internatu przez wychowanka kierownik 

internatu oraz wychowawcy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

wychowanka. 

6. Kierownik internatu oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo wychowanków w drodze z domu do internatu i w drodze powrotnej. 

7. Regulamin nie dotyczy wyjść poza internat pod opieką wychowawcy internatu lub 

nauczyciela. 
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VII. PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 

1. W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników elektrycznych, 

żelazek, tosterów, lodówek, itp. Czajnik elektryczny – jeden na pokój za zgodą 

wychowawcy internatu. 

2. Na korzystanie w pokoju z radia, magnetofonu, komputerów oraz instrumentów 

muzycznych niezbędna jest zgoda wychowawcy internatu. 

3. Zabrania się montowania i przyklejania jakichkolwiek rzeczy, plakatów, zdjęć, luster, 

obrazów – na ścianach, meblach, oknach i drzwiach. 

4. Zabrania się wynoszenia z pokoi na zewnątrz budynku koców, krzeseł i innego 

sprzętu. 

5. Dekorowanie sal sypialnych oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu może odbywać 

się wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy i kierownika internatu. 

6. Ze względu na zalecenia Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zabronione jest 

wprowadzanie oraz posiadanie wszelakich zwierząt. 

7. W czasie nauki własnej wychowankowie zobowiązani są do: 

 zachowania ciszy i dyscypliny; 

 przebywania tylko i wyłącznie w swoich pokojach; 

 nie korzystania w tym czasie z telefonów komórkowych, zestawów 

głośnomówiących; 

 korzystania z komputerów tylko i wyłącznie za zgodą wychowawcy; 

 nie zażywania kąpieli. 

8. Od godz. 22
00

 do godz. 6
30

  obowiązuje cisza nocna, podczas której wychowankowie 

zobowiązani są do: 

 przebywania w swoich pokojach; 

 nie korzystania z komputerów, telefonów komórkowych oraz zestawów 

głośnomówiących, 

 dodatkowa nauka po godz. 22
00

 może odbywać się przy lamce nocnej 

(zabezpieczonej przez wychowanków) wyłącznie za zgodą wychowawcy 

pełniącego dyżur nocny (po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy grupy). 

9. Czwartek jest dniem generalnych porządków w internacie. 

10. Ze względów bezpieczeństwa internat będzie zamknięty w godz. 8
15

 – 13
00

,                  

z wyjątkiem przerwy śniadaniowej na zajęciach praktycznych (godz. 10
30

 – 11
00

) oraz 

długiej przerwy w szkole (godz. 10
50

 – 11
10

), gdzie internat będzie otwarty dla 

młodzieży. 

11. Kierownik internatu oraz wychowawcy internatu nie biorą odpowiedzialności za 

rzeczy wartościowe oraz inne, pozostawione w pokojach mieszkalnych wychowanków 

bez ich dozoru. 

12. Internat prowadzi stołówkę szkolną, w której obowiązuje żywienie zbiorowe (bez 

możliwości żywienia wegetariańskiego). 

 



 

INTERNAT PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

W WOLBORZU 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Na początku roku szkolnego wszyscy wychowankowie obowiązkowo muszą być 

zapoznani z niniejszym regulaminem przez wychowawców grup. 

2. Wychowanek skreślony z listy uczniów traci prawo do zamieszkania w internacie. 

3. Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać    

w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy. 

4. Niniejszy regulamin jest zgodny ze Statutem Szkoły. 

5. Regulamin Internatu przy Zespole Szkół CKU w Wolborzu został zaktualizowany na 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dn. 29.01.2020r. 

 

 

Rada Pedagogiczna:   Kierownik Internatu:   Dyrektor Szkoły: 


