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Podstawa prawna: 

 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, późn. zm.), 

 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.), 

 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (DzU z 2005 r. nr 52, poz. 467). 

 

 

4) Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach. 
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                                                                             § 1 

                                                             Postanowienia ogólne 

 

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach jest placówką opiekuńczo - wychowawczą przeznaczoną 

dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno - wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania 

określone w planie pracy opiekuńczo - wychowawczym internatu. 

Internat jest placówką koedukacyjną. 

Internat zapewnia:  zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową  i całotygodniową opiekę nad  młodzieżą. 

Internat prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny ( za wyjątkiem przerw :świątecznych, feryjnych, maturalnych). 

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor szkoły za pośrednictwem Kierownika Internatu. 

Zakwaterowanie wychowanków w Internacie jest odpłatne. 

Pracownicy Internatu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru właściciela - wychowankowie 

zobowiązani są do zamykania swoich  pokojów. 

Wychowankowie meldowani są w Internacie czasowo, na okres nauki. 

Sale sypialne są  systematycznie kontrolowane przez wychowawców. 

Za zgodą wychowawcy, wychowanek może posiadać w pokoju komputer. 

W placówce obowiązuje  całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu  oraz innych środków odurzających. 

Przebywanie w placówce w stanie wskazującym na spożycie w/w używek jest równoznaczne ze skreśleniem z listy wychowanków. 

Pobyt wychowanków w Placówce w dniach wolnych od zajęć szkolnych regulowany jest osobnymi zarządzeniami Dyrektora Szkoły. 
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                                                                                             § 2 

                                                               Przyjęcie do internatu 

 

1. O przyjęcie do Internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkoły prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu mają uczniowie zamieszkujący w znacznej odległości od szkoły oraz posiadający 

utrudniony dojazd na zajęcia lekcyjne. 

3. O przyjęcie do internatu ubiega się bezpośrednio uczeń szkoły składając podanie do Kierownika Internatu . 

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje  Kierownik wraz Radą Wychowawczą Internatu. 

5. Uczniowi który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania się do Kierownika Internatu w terminie 7 dni                    

od otrzymania decyzji. 

6. Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat finansowych za korzystanie z internatu                         

w terminie do 5 każdego miesiąca. 

 

                                                                                               § 3 

Cele i zadania Internatu 

 

I. Cele: 

1. Umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie 

optymalnych warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień. 

2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę i realizację procesów wychowawczych i dydaktycznych w czasie odbywania 

przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

3. Dążenie do pełnego usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem godności 

osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności. 
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II. Zadania: 

1. Zapewnienie całodobowego zakwaterowania oraz właściwych warunków do nauki i wypoczynku. 

2. Zapewnienie wychowankom fachowej opieki oraz pomocy w nauce. 

3. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych. 

4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

5. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturalnych i sportowych. 

6. Upowszechnienie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia. 

7. Kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, koleżeństwa, życzliwości, odpowiedzialności 

i  umiejętności współdziałania w zespole. 

8. Kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych. 

9. Wypracowanie postaw szacunku dla osób pracujących i mieszkających w Internacie. 

10. Wyrabianie zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i samorządności. 

 

                                                                                             §  4 

                                                                   Organizacja pracy 

 

1. Internat zapewnia opiekę przez 7 dni w tygodniu w trakcie roku szkolnego, za wyjątkiem wakacji, ferii i przerw świątecznych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mieszkaniec Internatu może pozostać na jego terenie w godzinach trwania nauki 

szkolnej , co jednakże wymaga wcześniejszego poinformowania Wychowawcy, Kierownika Internatu lub Dyrektora Szkoły. 

3. Mieszkańców Internatu obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00. 

4. Dyżur nocny trwa od godziny 22:00 do 6:00. 

5. Mieszkańcy Internatu mogą przyjmować gości po spełnieniu następujących warunków: 

 

a) otrzymaniu zgody wychowawcy  pełniącego dyżur, 

b) zakończeniu wizyty przed godziną 20:00, 

c) okazaniu opiekunowi dokumentu tożsamości gościa wraz ze zdjęciem , 
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d) za ewentualne zniszczenia i niewłaściwe zachowania osoby odwiedzającej pełną odpowiedzialność ponosi mieszkaniec 

Internatu, którego dotyczyły odwiedziny. 

 

6. Powrót do internatu w porze letniej do godz. 20:30, i w porze zimowej do godz. 20:00 . 

7. Rozkład dnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy 

wypoczynku i rozrywki. 

8. Szczegółowy rozkład dnia w dni nauki szkolnej: 

 

a) pobudka- 6:30 

b) poranna toaleta od  godziny 6:30 

c) śniadanie  - 7:15 – 7:45 

d) wyjście do szkoły 7:50 

e) nauka w szkole od  godz. 8:00- w zależności od typu szkoły i godzin odbywanych praktyk, 

f) obiad – 13:15 – 15:15 

g) 16:00 – 18:00 nauka własna młodzieży, 

h) 18:00 – 18:35 – kolacja, 

i) 18:35 – 22:00 Czas wolny młodzieży, zajęcia zorganizowane przez wychowawców, toaleta wieczorna, 

j) 22:00 – 6:00 cisza nocna. 

 

9. Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku zajęć wychowawczych oraz na tablicy ogłoszeń. 
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                                                                                                   § 5 

                                                                         Wychowankowie 

I. Obowiązki 

 

1. Przestrzeganie przepisów BHP w Internacie oraz znajomość instrukcji ppoż. i planów ewakuacyjnych znajdujących się na 

     piętrze/ korytarzu.     

2. Przestrzeganie Regulaminu Internatu. 

3. Wykorzystanie w możliwy sposób czasu przeznaczonego na naukę. 

4. Systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne (zakaz przebywania w Internacie w czasie lekcji za wyjątkiem szczególnych 

     przypadków zgłoszonych Wychowawcy lub Kierownikowi Internatu).  

5. Dbanie o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń Internatu. 

6. Dbanie o sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu Internatu. 

7. Korzystanie z ww. urządzeń zgodnie z zasadami bhp i ich przeznaczeniem. 

8. Dbanie o higienę osobistą. 

9. Zachowanie kultury spożywania posiłków i poszanowania żywności. 

10. Systematyczne kontrolowanie czystości i zawartości lodówek oraz terminów spożycia własnych produktów żywnościowych. 

11. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za dokonane zniszczenia. 

12. Pełnienie dyżurów porządkowych według ustalonego harmonogramu oraz uczestniczenie w pracach społeczno-użytecznych 

na rzecz Internatu. 

13. Świadome i oszczędne korzystanie z mediów (energia, eklektyczna, woda). 

14. Zgłaszanie wszelkich usterek wychowawcom. 

15. Wystrój pokoi oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu może odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawcy. 

16. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, opiekunów i innych pracowników Internatu. 

17. Dbanie o kulturę języka. 

18. Okazywanie szacunku współmieszkańcom, wychowawcom oraz pozostałym pracownikom Internatu. 

19. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom wulgarności, wandalizmu i nieodpowiedzialności. 
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20. Zgłaszanie wychowawcom każdorazowego wyjścia lub wyjazdu z Internatu oraz powrotów do placówki, według 

obowiązujących procedur. 

21. W razie choroby lub wypadku niezwłoczne zgłoszenie tego faktu wychowawcom. 

22. Przestrzeganie rozkładu dnia w Internacie. 

23. Przestrzeganie wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych przez  Kierownika Internatu lub wychowawców, a nie 

ujętych w niniejszym regulaminie. 

II. Prawa wychowanków: 

1. Wychowankowie mają prawo do traktowania zgodnego z zasadami zawartymi w dokumentach najwyższego rzędu tj. 

„Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” i „Konwencji o Prawach Dziecka”. W szczególności dotyczy  to: 

 

a) traktowania podmiotowego i indywidualnego, 

b) poszanowania nietykalności i godności osobistej 

c) swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób nienaruszający norm współżycia społecznego, 

d) tolerancji i poszanowania wszelkich odrębności światopoglądowych i religijnych, 

e) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego, 

f) prawa do opieki wychowawczej i warunków pobytu w Internacie zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 

formami przemocy, 

g) prawa do wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, 

h) prawa do nauki,  

i) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, 

j) korzystania z wyjść poza Internat na określonych zasadach, 

k) przyjmowania gości na określonych zasadach, 

l) korzystania z pomieszczeń i urządzeń będących na wyposażeniu Internatu, 

ł)   dodatkowej nauki po godzinie 22:00 za zgodą wychowawcy, 

m) prawa do dyskrecji w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, prawa do pomocy w wypadku 

     trudności w nauce. 
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III. Obowiązujące zakazy dla wychowanków Internatu: 

1. Podczas pobytu w Internacie wychowankom zabrania się: 

a) przebywania w Internacie pod wpływem środków zmieniających świadomość oraz posiadania i rozprowadzania ww. 

środków, 

b) palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania środków odurzających, 

c) posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia oraz materiałów pirotechnicznych, 

d) samowolnego oddalania się z Internatu, 

e) zamykania drzwi pokoju na klucz od wewnątrz, 

f) wprowadzania osób niezamieszkałych w Internacie bez uzgodnienia z wychowawcą, 

g) łamania przepisów BHP i p.poż, 

h) samodzielnego naprawiania wszelkich usterek, 

i) używania urządzeń elektrycznych (grzałek,  żelazek, grzejników, tosterów itp. w pokojach mieszkalnych), 

j) używania otwartego ognia bez odpowiedniego zabezpieczenia, stosowania osłony punktów świetlnych, 

k) otwierania i manipulowania przy skrzynkach z bezpiecznikami i innych urządzeniach elektrycznych, 

l) przebywania w pokojach innych mieszkańców w czasie ciszy nocnej, 

m) posiadania zwierząt, 

n) wynoszenia jedzenia wraz z talerzami ze stołówki internatu, 

o) wynoszenia urządzeń i sprzętów będących na wyposażeniu Internatu poza jego teren, 

p) korzystania z cudzej własności bez zgody właściciela, 

q) łamania ustalonego rozkładu dnia oraz przeszkadzania innym współmieszkańcom w nauce i odpoczynku, 

r) używania wulgaryzmów oraz przemocy fizycznej i psychicznej wobec pozostałych mieszkańców i pracowników Internatu, 

s) siadania na parapetach, wychylania się przez okno oraz wyrzucania przez nie przedmiotów. 
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                                                                                                   § 6 

                                                                       Nagrody i kary 

 

1. O przyznaniu nagrody lub zastosowaniu kary opiekun grupy informuje rodziców /opiekunów prawnych wychowanka. 

2. Wychowanek może zostać nagrodzony za wzorowe wypełnianie obowiązków wychowanka Internatu, przykładną postawę lub 

aktywność. 

3. Wychowanek może otrzymać nagrodę w postaci: 

 

a) pochwała udzielona przez wychowawcę indywidualnie lub wobec grupy, 

b) pochwała udzielona przez Kierownika Internatu indywidualnie lub wobec grupy, 

c) pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły indywidualnie lub wobec grupy, 

d) dyplom i/lub nagroda rzeczowa, 

e) list pochwalny dla rodziców / prawnych opiekunów.  

 

4. Wychowanek może zostać ukarany za: 

a) nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie Regulaminu Internatu, 

b) nieprzestrzeganie poleceń wychowawców, Kierownika Internatu, Dyrektora Szkoły, 

 

5. Kary stosowane wobec wychowanków opierają się na zasadzie nienaruszalności, nietykalności i poszanowaniu 

godności osobistej wychowanków. 

6. Wychowanek może otrzymać karę w następującej formie, w zależności od stopnia szkodliwości przewinienia: 

 

a) rozmowa ostrzegawcza, 

b) wpis do kart uwag, 

c) pisemne upomnienie wychowawcy, 
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d) pisemne upomnienie lub nagana Kierownika Internatu, 

e) pisemne upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły, 

f) zawieszenie prawa do zamieszkania w internacie na okres 1 miesiąca, 

g) zawieszenie prawa do zamieszkania w internacie na okres 3 miesięcy, 

h) wydalenie z Internatu. 

 

7. Wydalenie wychowanka z Internatu następuje w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia podstawowych zasad funkcjonowania społecznego lub Regulaminu Internatu. 

8. Ocena zachowania wychowanków Internatu ma wpływ na ustalanie śródrocznej i rocznej. 

 

 

                                                                                             § 7 

                                                                         Odwołania 

 

1. Wychowanek, skreślony z listy mieszkańców Internatu oraz rodzic / opiekun prawny może w terminie 7 dni od doręczenia 

decyzji o skreśleniu wnieść odwołanie do Dyrektora Szkoły. 

2. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o: 

a) utrzymaniu wymierzonej kary, 

b) uchyleniu wymierzonej kary. 
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                                                                                             § 8 

                                                     Zasady wyjść i wyjazdów z Internatu 

 

1. Wychowanek może samodzielnie wyjść z Internatu w czasie, gdy spełnia jednocześnie następujące warunki: 

 

a) uzyska zgodę wychowawcy, 

 b)  na dłuższe wyjście uzyska zgodę  rodzica, opiekuna  prawnego w porozumieniu z wychowawcą Internatu. 

2. Każde samodzielne wyjście powinno zostać odnotowane w zeszycie wyjść i wyjazdów z Internatu. 

3. Wychowankowie mogą samodzielnie wyjeżdżać do domu na podstawie pisemnej zgody rodziców / prawnych opiekunów 

wyrażonej na odpowiednim oświadczeniu, które znajduje się w dokumentacji Internatu. 

4. W przypadku wyjazdów z Internatu trwających powyżej 24 godzin lub wyjazdów nocnych wychowanek ma obowiązek podać 

przewidywaną datę i godzinę powrotu w zeszycie wyjść i wyjazdów z Internatu. 

5. W szczególnych przypadkach losowych zgodę na wyjazd może udzielić wychowawca lub Kierownik Internatu. 

6. Powrót do Internatu powinien nastąpić najpóźniej do godziny 20:00. O każdym ewentualnym spóźnieniu wychowanek lub jego 

rodzic / opiekun prawny powinien poinformować wychowawców. 
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                                                                                         § 9 

                                                           Dokumentacja Internatu 

 

1. Dzienniki zajęć wychowawczych. 

2. Dziennik obecności na nauce własnej. 

3. Dziennik obecności po godzinie 22:00. 

4. Ewidencja obecności młodzieży w Internacie w dni wolne od nauki szkolnej (weekendy). 

5. Zeszyt wejść i wyjść młodzieży. 

6. Zeszyt usterek  i przekazania dyżuru. 

7. Harmonogram dyżurów wychowawców. 

8. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej Internatu. 

9. Protokolarz posiedzeń Rady Wychowawczej Internatu. 

10. Oświadczenia: 

a) rodziców / prawnych opiekunów  wyrażające zgodę na samodzielne wyjazdy do domu i powrotów do Internatu, 

b) oświadczenie rodziców zezwalające na reprezentowanie syna/ córki przez wychowawców w sprawach urzędowych oraz wizyt 

u lekarza, 

c) oświadczenie o znajomości regulaminu internatu i przebytym szkoleniu BHP i p. pożarowym. 
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                                                                                        §.10 

                 Zasady regulujące pobyt wychowanków  w placówce 

                              w dniach wolnych od nauki szkolnej  

 

 

Wychowankowie Internatu mają możliwość pozostania w placówce, w dniach wolnych od zajęć szkolnych tylko w sytuacjach 

wyjątkowych i uzasadnionych, ( co oznacza - odpracowywanie zajęć szkolnych, konkursy, olimpiady szkolne, mecze, turnieje, trudna 

sytuacja rodzinna, złe warunki atmosferyczne, daleki dojazd do domu). Nie dotyczy to młodzieży za granicy. 

 

Stosując się do poniższych zasad: 

 

1. Konieczność pozostania w internacie podczas weekendu musi być zgłoszona wychowawcy grupy do czwartku. 

2. Opieka wychowawcza podczas pobytu młodzieży w placówce w dni wolne od zajęć lekcyjnych jest ustalana przez 

Kierownictwo Internatu i jest dostosowana do jej potrzeb: 

a) zapewnione są stałe dyżury wychowawcze: 

piątek  - 14:00 – 22:00 

           sobota - niedziela  6:00 – 22:00 

           dyżur nocny:  22:00 – 6:00  

b) wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu internatu, ciszy nocnej, a w szczególności, godzin powrotu do 

           Internatu, 

3. Powroty do placówki z wyjazdów sobotnio - niedzielnych są możliwe tylko od godziny 15:00 do 20:30. 

4. W przypadku nagannego zachowania się wychowanka podczas weekendowego pobytu w Placówce możliwość pozostawania 

w Internacie zostanie cofnięta. 


