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Załącznik Nr 11 
 
 

§26 Statutu I L.O. 
 
 
 

Regulamin Internatu I L.O. w Busku – Zdroju 
 
 

 Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła 

prowadzi internat, który stanowi integralną część szkoły. W okresie nauki jest 

wspólnym domem wychowanków, w którym należy dążyć do tworzenia 

rodzinnej atmosfery sprzyjającej dobrej nauce, pracy i prawidłowemu 

współżyciu. 

Zadania internatu 

 

§1. Do zadań internatu należy: 

1. Zapewnienie odpowiednich warunków mieszkalnych i wyżywienia, 

2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych, 

3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania 

zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 

4. Rozwijanie samorządności i samodzielności, 

5. Przygotowanie wychowanka do uczestnictwa w życiu społeczeństwa 

i rodzinie własnej, 

6. Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego 

zrozumienia, tolerancji, pomocy koleżeńskiej i odpowiedzialności za 

wykonanie powierzonego zadania, 

7. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz 

organizowaniu rozrywki w czasie wolnym, 

8. Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i 

tradycji narodowych, 

9. Współpraca ze szkołą, rodziną i środowiskiem. 
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Wychowankowie 

 

§2. 1. O przyjęcie do internatu może się ubiegać się każdy uczeń I L.O. nie 

mieszkający w Busku – Zdroju oraz w przypadku wolnych miejsc uczniowie 

innych szkół ponadgimnazjalnych . 

2. O przyjęciu do internatu rozstrzyga dyrektor szkoły na podstawie opinii 

komisji kwalifikacyjnej. 

3. Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor. 

4. W skład komisji wchodzą: 

 1. Wychowawca upoważniony przez dyrektora – jako przewodniczący, 

 2. Przedstawiciel samorządu wychowanków, 

 3. Przedstawiciel rady pedagogicznej. 

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 

 1. Wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych 

korzystającym z opieki całkowitej oraz dzieciom umieszczonym w 

rodzinach zastępczych, 

 2. Dzieciom z rodzin wielodzietnych, 

 3. Dzieciom samotnych matek, ojców, 

 4.Uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym 

mieszkali w internacie, 

 5. Dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, 

 6. Dzieciom zagrożonym patologią. 

6. Podania o miejsce w internacie uczniowie składają w kancelarii szkoły w 

terminie wyznaczonym przez dyrektora. 

§ 3. Uczeń, który nie otrzymał miejsca w internacie ma prawo odwołać się do 

dyrektora szkoły w ciągu 10 dni. 

§ 4. Zniżki opłat za zakwaterowanie i wyżywienie ustala komisja powołana 

prze dyrektora szkoły. 
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Prawa i obowiązki wychowanków  

§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin internatu                                 

z uwzględnieniem następujących zasad: 

1. wychowanek ma prawo do: 

a. zakwaterowania w internacie, opieki zdrowotnej, oraz odpłatnego 

całodziennego wyżywienia, 

b. wypoczynku i kulturalnego spędzania czasu wolnego, 

c. poszanowania godności własnej, przekonań religijnych, a także 

wyrażania swoich myśli i opinii dotyczących życia w internacie, 

d. uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych                           

w internacie, 

e. opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę,                   

a także obronę przed różnymi formami przemocy fizycznej                        

i psychicznej, 

f. korzystania z pomocy wychowawców, kierownika internatu                          

i kolegów w rozwiązywaniu problemów osobistych, związanych                    

z postępami w nauce i zamieszkaniu w internacie, 

g. współdziałania w decydowaniu o sprawach wychowawczych                      

i organizacyjnych internatu poprzez udział w pracy MRI, 

h. opuszczania internatu w wyznaczonym czasie za zgodą 

wychowawcy czy kierownika internatu, 

i. przyjmowania gości w salach sypialnych za zgodą wychowawcy, 

j. kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internackich, 

k. jawnej oceny jego postępowania w internacie, 

l. poręczenia za niego przez wychowawcę czy Młodzieżową Radę 

 

Ponad to w internacie zabrania się: 

a. picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków i leków bez 

wskazań lekarskich, 

b. wprowadzania osób postronnych bez wiedzy opiekunów, 
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c. przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum 

pieniężnych, 

d. samowolnej zmiany zamieszkania, przenoszenia mebli i sprzętu 

internackiego, 

e. wynoszenia z budynku kluczy do pokoi sypialnych, 

f. zamykania sal w czasie ciszy nocnej, 

g. wynoszenia naczyń ze stołówki, 

h. używania grzałek i grzejników w pokojach sypialnych (z wyjątkiem 

sprzętu elektronicznego), 

i. włączania muzyki podczas nauki własnej, 

j. świecenia światła w pokojach po godzinie 22 – giej, 

k. oglądania programów telewizyjnych i filmów video w czasie ciszy 

nocnej i nauki własnej (z wyłączeniem ewentualnej zgody 

wychowawcy). 

 

Nagrody 

 

§ 6. 1. Za wyróżniającą aktywność, przykładne zachowanie, dobre wyniki                   

w nauce wychowanek może otrzymać następujące nagrody: 

1. pochwałę od wychowawcy, 

2. pochwałę od wychowawcy wobec grupy, 

3. pochwałę od kierownika udzieloną na apelu, 

4. list pochwalny do rodziców lub opiekunów, 

5. prawo wyboru pokoju. 

 

2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych                  

w statucie internatu, a zwłaszcza: 

a. systematycznego uczęszczania do szkoły, 

b. przestrzegania rozkładu dnia, 

c. przestrzegania zasad współżycia, 

d. przestrzegania zasad p. pożarowych i bhp, 
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e. aktywnego uczestnictwa w zajęciach regulaminowych oraz 

organizowania różnych form spędzania czasu wolnego                             

w internacie, 

f. dbania nie tylko o sprzęt przekazany do pokoju sypialnego, ale                    

i całe mienie internatu, 

g. uzyskania zgody wychowawcy lub kierownika na każdorazowy 

wyjazd z internatu w ciągu tygodnia lub wyjścia poza czasem 

wolnym, 

h. brania udziału w realizowaniu zadań podejmowanych przez grupę 

wychowawczą i samorząd, 

i. oszczędzania światła i wody poprzez dokręcanie kranów                         

i wyłączanie zbędnego oświetlenia, 

j. sumiennego pełnienia dyżurów, 

k. zgłaszania usterek dozorcy lub kierownikowi, 

l. uprzejmego zachowania się wobec personelu internatu, 

m. zmiany obuwia przy wchodzeniu i wychodzeniu z budynku, 

n. uzyskania zgody kierownika na organizowanie imprez 

urodzinowych, osiemnastek itp., 

o. regularnego i terminowego wnoszenia opłat za zakwaterowanie                  

i wyżywienie (do 25 – tego każdego miesiąca), 

p. ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia sprzętu 

czy urządzeń internackich, 

 

Kary 

 

§ 7. 1. Za naruszenie zasad współżycia w internacie i nie wywiązywanie się z 

obowiązków, wychowanek może otrzymać następujące kary: 

1. upomnienie od wychowawcy, 

2. naganę od wychowawcy wobec grupy z zapisaniem jej w zeszycie 

spostrzeżeń, 

3. przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej z kierownikiem, 
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4. naganę s ostrzeżeniem wydalenia z internatu ogłoszoną na apelu, 

5. zakaz opuszczania internatu w czasie wolnym,  

6. zakaz uczęszczania na szczególnie atrakcyjne zajęcia na terenie 

internatu lub poza nim. 

2. Wychowanek, który nie zgadza się z wymierzoną mu karą przez 

wychowawcę ma prawo odwołać się do kierownika internatu w ciągu 3 dni. 

3. Wychowanek, który nie zgadza się z wymierzoną mu karą przez kierownika 

internatu ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły w ciągu 5 dni. 

 

§ 8. 1. Za szczególne naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy 

wpływ na kolegów oraz nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanek 

może stracić prawo do zamieszkania w internacie. 

2. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

 

§ 9. 1. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek Rady 

Wychowawców Internatu podejmuje kierownik internatu. 

3. Od decyzji kierownika wychowanek ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się 

do dyrektora szkoły. 

 

Rozkład dnia w dni nauki w szkole 

§ 10 

6:30 – pobudka 

6:30 – 7:00 – toaleta poranna, sprzątanie pokoi 

7:00 – 8.00 – śniadanie 

7:20 – wyjście do szkoły 

7:30 – 14:35 – zajęcia w szkole 

13:00 – 15:00 – obiad i czas wolny 

16:00 – 18:00 – nauka własna  

18:00 – 19:30 – kolacja i czas wolny zorganizowany 

19:30 – 21:00 – nauka własna 

21:00 – 22:00 – przygotowanie do ciszy nocnej 
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22:00 – 6:00 – cisza nocna 

 

Organizacja życia i pracy w internacie 

 

§ 11. 1. Pracą internatu kieruje kierownik powołany przez dyrektora szkoły. 

2. Pracownicy pedagogiczni tworzą radę wychowawców (RWI) 

3. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze: 

a. liczbę grup w internacie ustala się w zależności od ilości 

wychowanków, 

b. liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie wynosi 

32, 

c. wymiar godzin wychowawczych z jedną grupą wynosi 30 godzin 

tygodniowo 

4. Wychowawcy sprawują opiekę nocną nad młodzieżą od godziny     

22:00- 6:00. 

5. Organami internatu są: 

a. rada Wychowawców Internatu 

b. młodzieżowa Rada Internatu (MRI) 

6. Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrana MRI, która: 

a. powołuje sekcje: a) stołówkową, b)sanitarno – porządkową, c) 

kulturalno – oświatową i d) naukową, 

b. uczestnicy w planowaniu pracy opiekuńczo – wychowawczej i 

realizacji podjętych zadań, 

c. rozwiązuje konflikty wewnętrzne 

d. broni swoich kolegów w razie potrzeby 

e. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami 

internatu o podejmowanych i planowanych działaniach, 

f. współpracuje z wychowawcami internatu i pracownikami obsługi, 

g. planuje i zagospodarowuje czas wolny, 

h. szanuje mienie internatu i ponosi za nie odpowiedzialność, 

i. decyduje o funkcjonowaniu rozkładu dnia, 
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j. tworzy regulamin internatu, ewentualnie wnosi zmiany 

7. Rada wychowawców: 

a. opracowuje plany pracy opiekuńczo – wychowawczej, 

b. opiniuje ogół spraw opiekuńczo – wychowawczych w internacie, 

c. nagradza lub udziela kar wychowankom, 

d. pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wewnątrz 

internatu, 

e. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami 

internatu, 

f. zaprasza do udziału na posiedzeniach rady przedstawicieli MRI, 

dyrekcji szkoły, wychowawców, rodziców i księgowej szkoły. 

 

Pracownicy 

 

§ 12.  

1. W internacie zatrudnia się pracowników: 

a. pedagogicznych (wychowawców) 

b. ekonomicznych, administracyjnych (intendent i magazynier) 

c. obsługi (woźny, dozorca, sprzątaczki, kucharki) 

2. Do obowiązków wychowawcy internatu należy: 

a. kierowanie codziennym życiem i pracą grupy, 

b. czuwanie nad postępami w nauce, a w razie potrzeby 

organizowanie pomocy, 

c. organizowanie czasu wolnego wychowanków, 

d. udzielanie rad wychowankom i pomocy w sprawach osobistych i 

szkolnych, 

e. zapewnienie opieki i warunków zdrowotnych wychowankom, 

f. kierowanie pracą samorządu grupy, 

g. ocenianie wychowanków oraz całej grupy, 

h. prezentowanie spraw wychowanków na radzie wychowawczej, 
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i. utrzymywanie kontaktu z wychowawcami, nauczycielami i 

rodzicami, 

j. dokładne poznanie każdego wychowanka, jego warunków 

rodzinnych i problemów, jakie mu towarzyszą z racji dojrzewania i 

edukacji w szkole, 

k. prowadzenie zeszytu obserwacji wychowanków, 

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz grupy, 

l. dążenie do samodoskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Dokumentacja internatu  

§ 13.  

1. Podstawowa: 

a. Regulamin internatu jako załącznik do statutu szkoły, 

b. roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, 

c. plan pracy rady wychowawczej, 

d. dzienniki zajęć grup wychowawczych, 

e. zeszyt wyjazdów i wyjść wychowanków, 

f. grafik dyżurów pracowników pedagogicznych, 

g. księga protokołów rady wychowawczej, 

h. plan i tematyka hospitacji kierownika internatu, 

i. dokumentacja finansowa dotycząca wyżywienia i zakwaterowania, 

2. Pomocnicza: 

a. plan pracy samorządu internatu, 

b. plan pracy sekcji i kół zainteresowań, 

c. kronika internatu, 

Przewodniczący MRI      Kierownik internatu 

mgr Leszek Strach 

Dyrektor szkoły 

mgr Tomasz Galant 
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