REGULAMIN INTERNATU
w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Cecylii Plater-Zyberkówny
w Piasecznie
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§1
1.1. Internat jest integralną częścią szkoły i prowadzi działalność wychowawczą zgodną ze
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

statutem szkoły.
Internat jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie. W przypadku wolnych miejsc
z internatu mogą korzystać uczniowie i słuchacze innych szkół powiatu piaseczyńskiego.
Internat jest koedukacyjny, prowadzi działalność przez cały rok szkolny.
Internat zapewnia wychowankom odpłatne, całodzienne wyżywienie zgodne
z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia. Warunkiem zamieszkania
w internacie jest obowiązek wykupienia karnetu żywieniowego.
Warunek nie dotyczy osób ze wskazaniami od lekarza stosowania specjalistycznych diet
żywieniowych.
Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły.
W internacie może działać Młodzieżowa Rada Internatu. Szczegółowe warunki
działalności Młodzieżowej Rady Internatu określa regulamin tego organu.

Rozdział II.
Główne cele i zadania internatu.
§2
1. Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich
nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Internat umożliwia wychowankom realizację kształcenia, pomaga w wyrównywaniu szans
edukacyjnych i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza
optymalne warunki do wielostronnego rozwoju.
3. Internat wychowuje w duchu wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, piękna oraz
tolerancji wobec siebie i innych.
4. Do zadań internatu w szczególności należy:
4.1. Zapewnienie wychowankom całodziennego, odpłatnego wyżywienia
i zakwaterowania;
4.2. Zapewnienie właściwych warunków do nauki;
4.3. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych;
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4.4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych i turystycznych;
4.5. Kształtowanie właściwych postaw wychowanków;
4.6. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowogospodarczych i samoobsługowych;
4.7. Kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych;
4.8. Przygotowanie do samodzielnego, dorosłego życia;
4.9. Kształtowanie prawidłowego stosunku do przyrody i tradycji narodowych.
5. Internat planuje i realizuje zadania, współdziałając ze Szkołą i rodzicami/opiekunami
prawnymi wychowanków.

Rozdział 3.
Organizacja pracy w internacie.
§3
Organami internatu są:
- Kierownik Internatu,
- Zespół Wychowawców,

§4
1. Internat szkolny jest czynny w ciągu trwania zajęć szkolnych.
2. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. Podziału dokonuje na
początku roku szkolnego kierownik internatu.
3. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą
w realizacji zadań grupy.
4. Kierownik internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych
pokoi do zakwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc
noclegowych słuchaczom szkół policealnych, zorganizowanym grupom bądź w innych
uzasadnionych przypadkach.
5. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za prywatne rzeczy wychowanków.

§5
1. Pracą w internacie kieruje Kierownik Internatu, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi
Szkoły.
2. Zespół Wychowawców Internatu tworzą pracownicy pedagogiczni.
3. Przewodniczącym Zespołu Wychowawców Internatu jest Kierownik Internatu, członkami
zespołu – wychowawcy.
4. Na posiedzenia Zespołu Wychowawców internatu mogą być zaproszeni inni pracownicy
internatu, a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających.
5. Do zadań Zespołu Wychowawców należy w szczególności:
5.1.Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej;
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5.2.Opracowanie programu i planu opiekuńczo-wychowawczego internatu;
5.3.Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej
internatu, ustalenie wniosków do stałego podnoszenia poziomu jego działalności;
5.4.Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom
(z wyjątkiem skreślenia wychowanka z listy mieszkańców internatu);
5.5.Organizowanie samokształcenia wychowanków.

§6
1. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu
i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
2. Szczegółowy rozkład dnia zamieszczony jest w dzienniku zajęć poszczególnych grup
wychowawczych i przedstawia się następująco:
2.1. W dniach nauki szkolnej:
700 - 710
pobudka
710 - 720
toaleta poranna, sprzątanie pokoi
20
00
7 –8
śniadanie
00
00
8 - 16
zajęcia szkolne
00
30
13 - 16
obiad, czas wolny
30
30
16 - 18
nauka własna
30
00
18 - 19
kolacja
00
00
19 - 21
zajęcia wychowawcze w grupach
00
00
21 - 22
toaleta wieczorna, porządkowanie pokoi
00
00
22 - 7
cisza nocna
2.2. W dniach świątecznych i wolnych od nauki szkolnej:
800 - 830
pobudka
30
00
8 -9
toaleta poranna, sprzątanie pokoi
00
30
9 -9
przygotowanie śniadania
30
00
9 - 13
czas wolny
00
00
13 - 14
przygotowanie obiadu
00
00
14 - 18
zajęcia indywidualne
00
30
18 – 18
przygotowanie kolacji
30
00
18 - 21
zajęcia według własnych zainteresowań
00
00
21 - 22
toaleta wieczorna
00
00
22 - 8
cisza nocna

§7
1. Internat stwarza warunki dla zachowania zdrowia, przestrzegania higieny osobistej oraz
estetyki pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki, a także kształtuje trwałe nawyki
i potrzeby w tym zakresie, przy czym:
1.1.Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują sami wychowankowie;
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1.2.Czystość i porządek w pokojach (również w szafach/szafkach) sprawdza
wychowawca;
2. Internat zapewnia wychowankom miejsce i urządzenia do wykonywania drobnych
przepierek i suszenia oraz sporządzania drobnych posiłków.

§8
1. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomaga w osiąganiu
powodzenia szkolnego.
2. Umożliwia korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych, video, wspierających
program nauczania. Korzystanie z audycji po godzinie 22.00 może odbywać się wyłącznie
za zgodą wychowawcy.
3. Organizuje w formie koleżeńskiej zajęcia służące wyrównaniu braków w nauce.
4. Nauka własna wychowanków odbywa się w czasie określonym zarządzeniem
wewnętrznym Zespołu Wychowawców, określonym rozkładem dnia. Obecność podczas
nauki jest obowiązkowa.
5. W dni wolne od nauki wychowankowie wyjeżdżają do rodziców/opiekunów prawnych.
W uzasadnionych sytuacjach mogą pozostać w internacie na czas weekendu. Wyjazd do
domu rodzinnego w innych terminach jest możliwy po wcześniejszym zwolnieniu
u wychowawcy.
6. Internat organizuje udział wychowanków w pracach gospodarczych na rzecz internatu,
szkoły i środowiska.

Rozdział IV.
Wychowankowie.
§9
1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:
1.1. Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Cecylii PlaterZyberkówny, mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest
niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony;
1.2. Uczniowie innych szkół z terenu powiatu piaseczyńskiego, jeżeli placówka
dysponuje wolnymi miejscami;
1.3. Posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi i wychowawczymi
do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą
szkoły, do której uczęszcza.
3. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
3.1. Wychowankom domu dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin
zastępczych;
3.2. Dzieciom samotnych matek/ojców;
3.3. Dzieciom z rodzin wielodzietnych;
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Uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal
odpowiadają ustalonym kryteriom;
3.5. Dzieciom nauczycieli;
3.6. Uczniom wykazującym się, co najmniej poprawną oceną z zachowania.
Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice/ opiekunowie) do kierownika
internatu. Złożone podania rozpatrywane są przez komisję, składającą się z kierownika
internatu i co najmniej dwóch wychowawców.
Podczas kwaterowania wychowanka obowiązkowa jest obecność rodzica(ów)/opiekuna
prawnego.
Podczas kwaterowania wychowanków muszą być następujące dokumenty:
a) skrócony odpis aktu urodzenia(dotyczy to wychowanków pierwszorocznych),
b) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały (dotyczy to wychowanków
pierwszorocznych),
c) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zamieszkania w internacie.
Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do
Dyrektora Szkoły.
3.4.

4.

5.
6.

7.

§ 10
1. Wychowanek ma prawo do:
1.1. Zakwaterowania i odpłatnego całodziennego wyżywienia;
1.2. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń, którymi dysponuje internat po uprzednim
zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania oraz pomocy dydaktycznych
internatu służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań
i uzdolnień;
1.3. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie
oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych
i artystycznych;
1.4. Odpowiednich warunków samokształcenia, zgodnie z potrzebami;
1.5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie oraz
do opieki wychowawczej, zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed formami
przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania jego godności;
1.6. Opuszczania internatu w czasie wolnym, ale nie później niż do godz. 21.30, po
uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i wypisaniu się w zeszycie wyjść;
1.7. Odwiedzania rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie
internatu za wiedzą i zgodą wychowawcy w wyznaczonym czasie,
1.7.1. Odwiedzający zobowiązany jest do pozostawienia u wychowawcy dokumentu
stwierdzającego jego tożsamość,
1.7.2. Wychowanek odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez jego gości,
1.7.3. Goście wskazujący na spożycie alkoholu lub zachowujący się niezgodnie
z zasadami dobrego wychowania (np. awanturowanie się, używanie
wulgaryzmów) nie mają prawa wstępu do internatu.
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§ 11
1. Wychowanek ma obowiązek:
1.1. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
1.2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać wiedzę i wykorzystywać jak najlepiej czas
i warunki do nauki;
1.3. Przestrzegać regulamin internatu i rozkład dnia;
1.4. Przestrzegać ogólnie przyjęte normy i zasady, a także zarządzenia wewnętrzne
i zarządzenia Dyrektora Szkoły, Kierownika Internatu, niezapisane w regulaminie
szczegółowo;
1.5. Dokonywać regularnie wpłat za wyżywienie i zamieszkanie do 10-ego każdego
miesiąca za dany miesiąc „z góry”. W przypadku nieuregulowania opłat przez 1
miesiąc, wychowanek traci prawo do zamieszkania w internacie;
1.6. Przestrzegać przepisów bhp i p.poż., a w sytuacji zagrażającej życiu poddać się
poleceniom wychowawcy lub innych pracowników;
1.7. Zwalniać się u wychowawcy przed każdorazowym wyjściem poza teren internatu
i dokonać wpisu do „zeszytu wyjść” lub „karty wyjazdowej” w przypadku wyjazdu
do domu;
1.8. Uczestniczyć w aktywnym życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców internatu,
zebraniach grupy, zebraniach z wychowawcą/kierownikiem internatu, itp.;
1.9. Zachowywać się taktownie wobec kolegów, wychowawców i innych pracowników
internatu.
1.10. Dbać o własne życie, zdrowie, higienę i rozwój oraz zgłaszać wychowawcy
przypadki złego samopoczucia i choroby;
1.10.1. W przypadku choroby należy udać się do pielęgniarki szkolnej bądź innej
pomocy medycznej. Wychowanek chory ma obowiązek powrotu do domu
rodzinnego.
1.11. Dbać o czystość i estetykę pomieszczeń internatu,
1.11.1. Codziennie sprzątać pokój mieszkalny,
1.11.2. Czystość i porządek w pokojach sprawdza wychowawca (również
w szafach/szafkach, ale w obecności wychowanka);
1.11.3. Po skorzystaniu z pomieszczeń ogólnego użytku (kuchnia, stołówka,
pomieszczenia sanitarne) pozostawić po sobie należyty porządek;
1.12. Przygotowywać posiłki w czasie weekendów w kuchni, a w trakcie tygodnia
spożywać na stołówce;
1.13. Nie wynosić naczyń stołowych ze stołówki;
1.14. Pozostawiać klucz od pokoju u wychowawcy dyżurującego;
1.15. Zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności
wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna
i drzwi;
1.15.1. We wskazanych sytuacjach przygotować pokój na weekend w celu
ewentualnego zakwaterowania innych osób;
1.16. Właściwie korzystać z urządzeń sanitarnych;
1.17. Oszczędzać energię elektryczną, cieplną oraz ciepłą i zimną wodę;
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1.18. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych pracach na
rzecz internatu i środowiska;
1.19. Szanować powierzony sprzęt w pokojach, w pomieszczeniach ogólnych,
a w przypadku jego zniszczenia pokryć koszty naprawy bądź wymiany,
1.19.1. Wartość szkody określona jest wg cen rynkowych obowiązujących w dniu
wydania decyzji obciążającej,
1.19.2. Termin i sposób naprawy szkody określa kierownik internatu;
1.20. Zgłaszać wychowawcy zauważone przypadki kradzieży lub innych zdarzeń:
niszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodnokanalizacyjnych oraz
innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu ogółu.

§ 12
1. Wychowankom internatu zabrania się:
1.1. Posiadania i używania (spożywania) napoi alkoholowych, narkotyków oraz innych
środków odurzających, a także przebywania w internacie pod ich wpływem;
1.2. Palenia papierosów (w tym elektronicznych) na terenie internatu;
1.3. Wprowadzania osób niezamieszkałych w internacie bez uzgodnienia
z wychowawcą i poza wyznaczonymi godzinami;
1.3.1. Wychowanek odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez
zaproszonych gości;
1.4. Dokonywania samosądów, wykorzystywania innych, znęcania się fizycznego
i psychicznego nad słabszymi;
1.5. Wchodzenia do pokoi bez zaproszenia jego mieszkańców;
1.6. Wchodzenia do pokoi podczas nieobecności mieszkańców i korzystania z cudzej
własności;
1.7. Mocowania bezpośrednio na szafach, ścianach i drzwiach elementów
dekoracyjnych;
1.8. Samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju;
1.9. Zamykania drzwi do pokoju ze względu na bezpieczeństwo;
1.10. Używania grzejników elektrycznych;
1.11. Manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych, siadania na
parapetach i wychylania się z okna;
1.12. Przetrzymywania zwierząt na terenie internatu;
1.13. Przywłaszczania cudzego mienia.

§ 13
1. Za wzorową i przykładną postawę oraz pracę społeczną w internacie wychowanek może
otrzymywać następujące wyróżnienia i nagrody:
1.1. Pochwałę wychowawcy;
1.2. Pochwałę kierownika internatu;
1.3. Pochwałę kierownika internatu udzieloną przed całym zespołem wychowawców
i wychowanków;
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1.4. List pochwalny skierowany do rodziców;
1.5. Nagrodę rzeczową.
2. Za nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie regulaminu internatu oraz nieprzestrzeganie
poleceń wychowawcy i zarządzeń kierownika internatu wychowanek może być ukarany:
2.1. Upomnieniem ustnym wychowawcy;
2.2. Upomnieniem pisemnym wychowawcy;
2.3. Upomnieniem pisemnym kierownika internatu;
2.4. Pisemną naganą z ostrzeżeniem udzieloną przez kierownika internatu oraz
powiadomieniem rodziców, wychowawcy klasy i dyrektora szkoły
o nieodpowiednim zachowaniu się;
2.5. Usunięciem z internatu na czas określony;
2.6. Usunięciem z internatu bez prawa powrotu;
3. Kierownik internatu może wnioskować do wychowawcy klasy o obniżenie oceny
z zachowania przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
4. Ponadto wychowawca, kierownik internatu może zalecić wychowankowi w ramach
zadośćuczynienia wykonanie prac społecznych na rzecz internatu, zakazać opuszczania
internatu w czasie wolnym na określony czas, itp.
5. Stopniowanie kar nie jest stosowany w przypadku:
5.1. Wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz
przebywania pod ich wpływem;
5.2. Posiadania i używania innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu
i zdrowiu;
5.3. Znęcania się nad kolegami i koleżankami.
6. W przypadkach określonych w punkcie 5, Dyrektor Szkoły na wniosek Zespołu
Wychowawców może podjąć decyzję o czasowej relegacji lub utracie prawa do
zamieszkania w internacie.
7. Wykonanie kary może być warunkowo zawieszone na określony czas przez Dyrektora
Szkoły.
8. Warunkowe zawieszenie wykonania kary nie dotyczy przypadków wymienionych
w punkcie 5 ze względu na ich szczególną szkodliwość.
9. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek Zespołu Wychowawców
Internatu podejmuje Dyrektor Szkoły.
10. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.
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ROZDZIAŁ V
Dokumentacja pracy internatu.
§ 14
1. Internat prowadzi następującą dokumentację:
1.1. Roczny plan pracy internatu;
1.2. Plan dyżurów personelu pedagogicznego;
1.3. Książkę protokołów Zespołu Wychowawców Internatu;
1.4. Książkę meldunkową;
1.5. Akta osobowe wychowanków;
1.6. Dzienniki zajęć;
1.7. Zeszyt obecności wychowanków podczas ciszy nocnej;
1.8. Zeszyt wyjść;
1.9. Karty wyjazdowe;
1.10. Zeszyt chorych;
1.11. Zeszyt odpisów żywieniowych;
1.12. Zeszyt przekazywania dyżurów;
1.13. Zeszyt pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
1.14. Umowa o zamieszkaniu w internacie.
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