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REGULAMIN INTERNATU 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

W RYMANOWIE 

 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą przy Zespole Szkół 

Publicznych w Rymanowie, przeznaczoną dla uczniów tejże szkoły kształcących się poza 

stałym miejscem zamieszkania. 

2. Internat zapewnia wychowankom stałą opiekę, umożliwia im realizację kształcenia, 

a także stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień. 

3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 

w Rymanowie. 

4. Organami internatu są: 

a) Dyrektor Szkoły, 

b) wychowawcy (pracownicy pedagogiczni), 

c) Młodzieżowa Rada Internatu (MRI). 

5. Szczegółową organizację internatu określa Regulamin. 

6. Warunkiem zakwaterowania ucznia w internacie jest posiadanie przez niego ważnej  

legitymacji szkolnej. 

 

Organizacja internatu 

1. Internat jest czynny w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych od godziny 

17:00 w niedzielę do godziny 18:00 w piątek. Placówka nie sprawuje opieki podczas 

weekendów, ferii zimowych i letnich oraz w czasie przerw świątecznych. 

W wyjątkowych  sytuacjach (np.  udział  w dodatkowych  zajęciach  organizowanych 

przez  szkołę, reprezentowanie szkoły podczas różnego rodzaju uroczystości), po 

uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, uczniowie mogą pozostać na terenie placówki 

również w dniach wolnych od zajęć. 

 

2. W niedzielę internat czynny jest od godziny 17:00. Uczniowie powracający w tym dniu 

do placówki muszą zameldować się u wychowawcy nie później niż do godziny 20:00 

w okresie jesienno-zimowym i do 21:00 w miesiącach  wiosenno-letnich. 

Wychowankowie powracający do internatu w dni powszednie mogą meldować się na 

terenie obiektu nie wcześniej niż o godzinie 6:00. 
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3. Każdy powrót do internatu musi zostać odnotowany przez ucznia w Zeszycie wyjść 

i wyjazdów – placówka bierze odpowiedzialność za wychowanka od momentu 

dokonania przez niego wpisu potwierdzającego przyjazd z domu.  

 

4. W piątki internat czynny jest do godziny 18:00. Uczniowie opuszczający placówkę 

zobowiązani są do odnotowania tego faktu w Zeszycie wyjść i wyjazdów, 

pozostawienia po sobie porządku oraz oddania wychowawcy klucza do pokoju.  

 

5. Internat zapewnia zamieszkującym go uczniom całodobową opiekę. W godzinach 

porannych i popołudniowych dyżury opiekuńczo-wychowawcze pełnią pracownicy 

pedagogiczni,  natomiast w porze nocnej, oprócz wychowawców, opiekę mogą 

sprawować także inne osoby wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.  

 

6. Wyjścia wychowanków poza teren obiektu odbywają się w godzinach czasu wolnego, 

po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy oraz po dokonaniu wpisu w Zeszycie 

wyjść i wyjazdów (również w wypadku wyjścia na szkolne obiekty sportowe czy do 

drugiego  budynku  internatu). W wyjątkowych  sytuacjach,  po uzyskaniu zgody 

wychowawcy, możliwe są wyjścia uczniów z internatu w czasie nauki własnej.  

 

7. W dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mogą wyjeżdżać do domów 

jedynie za zgodą rodziców (opiekunów prawnych), którzy mają obowiązek 

poinformowania wychowawcy o dacie i godzinie wyjazdu ucznia oraz o przybliżonym 

terminie jego powrotu do internatu. Podobna zasada dotyczy także  wszystkich 

wyjazdów młodzieży poza Rymanów (wizyty lekarskie, kursy prawa jazdy, spotkania 

koleżeńskie, korepetycje, itp.) - rodzice (opiekunowie prawni) muszą wcześniej wyrazić 

na nie zgodę. Nocowanie uczniów poza internatem (u koleżanki, kolegi, rodziny  

mieszkającej w Rymanowie lub okolicach) jest możliwe wyłącznie po telefonicznym 

wyrażeniu zgody przez ich rodziców. 

 

8. W internacie obowiązuje stały rozkład dnia: 

a) od 6:00 – toaleta poranna 

b) 6:30 – 7:30 – śniadanie 

c) 07:10 – 15:20 – zajęcia lekcyjne 

d) 15:20 – 17:00 – czas wolny 

e) 17:00 – 19:00 – nauka własna 

f) 19:00 – 20:00/21:00 – czas wolny 

g) 21:00 – 22:00 – toaleta wieczorna 

h) 22:00 – 06:00 – cisza nocna 
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9. Uczniowie nie mogą przebywać w internacie podczas przerw pomiędzy lekcjami. 

Wyjątek stanowi długa  przerwa, w czasie której wychowankowie  mają możliwość 

przebywania w swoich pokojach.  

 

Organizowanie godzin nauki własnej ma na celu zapewnienie wychowankom 

optymalnych warunków do przyswajania wiedzy oraz zmobilizowanie ich do 

systematycznej pracy. W tym czasie uczniowie nie mogą opuszczać swoich  pokojów,  

hałasować oraz słuchać głośnej muzyki. W dniu poprzedzającym dzień wolny od zajęć 

(klasowy wyjazd na wycieczkę,  rekolekcje,  itp.), za zgodą wychowawcy, czas  nauki 

własnej może zostać odwołany, jednakże  w  odpowiadających mu godzinach wszyscy 

wychowankowie pozostają na terenie internatu (czas wolny zorganizowany).  

 

10. Obecność wśród wychowanków sprawdzana jest trzykrotnie - o godzinie 17:00, 

o godzinie 20:00 / 21:00 (w okresie jesienno-zimowym o 20:00) oraz o godzinie 22:00  

W tym czasie wszyscy uczniowie mają obowiązek pozostawania w swoich pokojach – 

złamanie tego zakazu jest jednoznaczne z otrzymaniem nieobecności. Każdy 

wychowawca kończąc dyżur przekazuje swojemu zmiennikowi informację na temat 

liczby uczniów przebywających na terenie internatu. 

 

11.  W internacie odbywają się zajęcia z grupą wychowawczą w wymiarze jednej godziny 

tygodniowo. Obecność uczniów podczas zajęć jest obowiązkowa. 

 

12. Osoby odpowiedzialne za interna (pracownicy pedagogiczni oraz obsługi) są 

uprawnione do wejścia do pokoju wychowanka podczas jego nieobecności w celu 

wykonania prac porządkowych, przeprowadzenia koniecznych napraw oraz ze 

względów bezpieczeństwa. 

 

13. Młodzieżowa Rada Internatu reprezentuje ogół mieszkańców, wybierana jest 

w demokratycznych wyborach na okres roku szkolnego. 

 

14. W internacie regularnie przeprowadzany jest Konkurs czystości, który ma pobudzać 

wychowanków do odpowiedzialności za wygląd użytkowanych przez nich 

pomieszczeń. Szczegółowe zasady Konkursu czystości znajdują się w dołączonym do 

regulaminu załączniku. 
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15. Stołówka szkolna czynna jest w dniach zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie 

i ich rodzice dokonują wszelkich formalności i płatności bezpośrednio z jej 

właścicielem, bez udziału wychowawcy internatu. W wypadku nieobecności 

wychowankowie mają obowiązek telefonicznego poinformowania stołówki o 

zaistniałym fakcie oraz o planowanym terminie powrotu do szkoły – w przeciwnym 

razie naliczone zostaną opłaty za posiłki, z których uczeń nie skorzystał.  

 

 

 

Prawa wychowanków internatu 

 

Każdy wychowanek internatu ma prawo do: 

1. korzystania z odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej,  

2. samodzielnego przygotowywania posiłków w aneksie kuchennym znajdującym się na  

3. terenie internatu, 

4. bezpłatnej opieki lekarskiej i stomatologicznej w Przychodni Rejonowej 

5. w Rymanowie, 

6. wyjazdu do domu w środku tygodnia oraz wyjazdu poza Rymanów  po wcześniejszym  

7. wyrażeniu zgody przez rodziców, 

8. warunków sprzyjających nauce w godzinach wynikających z porządku dnia,  

9. wypoczynku w ciszy w godzinach od 22:00 do 06:00, 

10. posiadania własnego sprzętu komputerowego, RTV, telefonów komórkowych i innych 

dóbr materialnych wyłącznie na własną odpowiedzialność, 

11. umieszczania w pokoju dekoracji - po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą, 

12. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na terenie szkoły – jeżeli  

odbywają się w godzinach nauki własnej konieczne jest uzyskanie zgody wychowawcy, 

13. wyjść poza teren internatu od momentu zakończenia lekcji do godziny 17:00 oraz od 

godziny 19:00 do 20:00 w miesiącach jesienno-zimowych (październik, listopad, 

grudzień, styczeń, luty, marzec) i od 19:00 do 21:00 w miesiącach wiosenno-letnich 

(kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień)  

14. przyjmowania gości od godz. 15.00 do godziny 20:00 (z wyłączeniem godzin  nauki  

własnej)  –  odwiedzającymi mogą być  uczniowie Zespołu  Szkół Publicznych 

w Rymanowie oraz najbliżsi wychowanków – w pozostałych przypadkach  o możliwości  
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odwiedzin  decyduje  wychowawca; wszyscy goście są zobowiązani do odnotowania 

swojej wizyty w Zeszycie odwiedzin znajdującym się u wychowawcy,  

15. życzliwego, podmiotowego traktowania oraz pomocy pracowników internatu 

w przypadku jakichkolwiek trudności, 

16. korzystania z pomocy wychowawcy w rozwiązywaniu problemów.  

 

 

Obowiązki wychowanków internatu 

 

Każdy wychowanek internatu ma obowiązek: 

 

1. przestrzegania zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych, 

2. systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne oraz punktualnego wychodzenia na 

nie;  

W przypadku notorycznego opuszczania zajęć lekcyjnych lub spóźniania na lekcje 

wychowanek ponosi następujące konsekwencje:  

a) 5 spóźnień lub nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu miesiąca 

wyklucza ucznia z pobytu w internacie na okres 1 tygodnia;  

b) kolejne spóźnienia/nieobecności ucznia wykluczają go kolejno na okres 

1 miesiąca i w konsekwencji skreślenie z listy mieszkańców internatu, 

3. rzetelnego przygotowywania się do lekcji, należytego wykorzystania czasu na naukę 

własną, 

4. przestrzegania rozkładu dnia w internacie, 

5. zachowywania ciszy oraz pozostawania w swoim pokoju (sali nauki) w czasie nauki 

własnej, 

6. zachowywania ciszy oraz pozostawania w swoim pokoju od godziny 22:00 do 06:00,  

7. odnotowywania wszystkich wyjść i wyjazdów w zeszycie ewidencji oraz powiadamiania 

o nich wychowawcy, 

8. zamykania   pokoju   na   klucz   i   pozostawiania   klucza   u   wychowawcy  podczas 

wszystkich wyjść (w tym także wyjść na lekcje) – jeżeli pokój nie zostanie zamknięty 

wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w nim rzeczy osobiste 

uczniów, 

9. informowania wychowawcy o złym samopoczuciu bądź chorobie, 

10. informowania wychowawcy o obecności gości, 
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11. uczestniczenia w zajęciach wychowawczych, 

12. telefonicznego informowania,   z   jednodniowym   wyprzedzeniem,   pracowników  

stołówki o nieobecności i przewidywanym terminie powrotu do szkoły,  

13. wcześniejszego informowania wychowawcy o konieczności pozostania w internacie 

w dzień wolny od zajęć, 

14. podporządkowywania się poleceniom wychowawców, nauczycieli i innych 

pracowników internatu, 

15. przestrzegania  zasad  współżycia  społecznego  w  internacie,  a  przede  wszystkim, 

okazywania   szacunku   członkom   społeczności   internatu,   przeciwstawiania   się 

przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,  

16. dbania o zdrowie oraz higienę osobistą, 

17. utrzymywania całodobowego porządku w swoim pokoju, łazience oraz w aneksie 

kuchennym łącznie z lodówkami. Każdy wyznaczony wg grafiku pokój w ciągu jednego 

tygodnia odpowiada za porządek w aneksie;  

18. poniesienia kosztów za wyrządzone straty materialne – w wypadku uszkodzenia mienia 

internatu przez gości, odpowiedzialność finansową ponoszą osoby odwiedzane, 

19. noszenia w internacie obuwia zmiennego – wszyscy wychowankowie mają obowiązek 

20. wchodzenia i wychodzenia ze szkoły przez szatnię gdzie zmieniają obuwie,  

21. udostępnienia swojego pokoju w trakcie ferii zimowych i letnich na potrzeby szkoły.  

 

 

 

Zakazy obowiązujące wychowanków internatu 

 

Wychowankom internatu zabrania się: 

 

1. posiadania  i  spożywania  alkoholu,  a  także  przebywania  w  internacie  w  stanie 

nietrzeźwym – w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu przez ucznia wychowawca 

ma  prawo  poddać  go  badaniu  alkomatem;  odmowa  poddania  się  badaniu  jest 

traktowana jako przyznanie się wychowanka do spożycia alkoholu i wezwaniem policji,  

2. palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych na terenie internatu oraz szkoły,  
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3. posiadania  i  przyjmowania  narkotyków  oraz  innych  substancji  odurzających  – 

w wypadku  podejrzenia  przyjęcia  przez  ucznia  narkotyków  lub  innych  środków 

odurzających wychowawca ma prawo poddania go badaniu narkotestem,  

4. posiadania (przechowywania) w pokojach mieszkalnych różnego rodzaju substancji 

i przedmiotów niebezpiecznych, 

5. przebywania w internacie w czasie lekcji i przerw; wyjątek stanowi długa przerwa 

lekcyjna, 

6. przebywania w internacie w sytuacji choroby; rodzic ma obowiązek zabrać dziecko do 

domu w dniu zaistniałej sytuacji,   

7. samowolnych  wyjazdów  w  trakcie  tygodnia  (będą  traktowane  jako  ucieczka)  – 

internat nie bierze odpowiedzialności za ucznia, który samowolnie opuścił obiekt,  

8. wychodzenia z internatu w czasie wolnym w kolejnym dniu po otrzymaniu oceny 1 lub 

2 za czystość w pokoju, 

9. przyjmowania gości bez wiedzy wychowawcy, 

10. korzystania z grzejników i grzałek elektrycznych oraz innych urządzeń grzewczych,  

11. palenia świeczek, kadzidełek, używania otwartego ognia, 

12. siadania na parapecie i wychylania się z okna, 

13. zamykania się w pokojach na klucz, 

14. manipulowania przy instalacjach elektrycznych, gazowych i wodnych, 

15. przenoszenia  mebli  i  sprzętów  pomiędzy  pokojami,  a  także  przestawiania  ich 

w pokojach bez zgody wychowawcy, 

16. wynoszenia naczyń ze stołówki, 

17. umyślnego niszczenia mienia internatu, 

18. używania wulgarnego słownictwa, 

19. wychodzenia  z  szatni  na  piętro  internatu  bez  obuwia  zmiennego;  kategorycznie  

20. zabrania się chodzenia po internacie w butach wojskowych, 

21. zachowań nieobyczajnych, 

22. posiadania zwierząt. 

 

 

Nagrody i kary 

 

1. Wychowanek internatu może być nagrodzony za: 

1) pracę na rzecz internatu i środowiska, 
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2) wzorową kulturę osobistą, 

3) pomoc koleżeńską, 

4) dobre wyniki w nauce, 

5) aktywny udział w imprezach sportowych i artystycznych, 

6) czystość i porządek w pokojach sypialnych. 

 

2. Wychowanek w ramach nagrody może otrzymać:  

1 ) indywidualną pochwałę wychowawcy, 

2) pochwałę wychowawcy w obecności mieszkańców internatu,  

3) dyplom, 

4) nagrodę rzeczową, 

5) podwyższoną, na wniosek wychowawcy internatu, ocenę z zachowania. 

 

3. Za nieprzestrzeganie  regulaminu,  zasad  współżycia  społecznego,  niewypełnianie 

podstawowych obowiązków oraz inne uchybienia mieszkaniec internatu może być 

ukarany: 

 

1) poinformowaniem wychowawcy klasy oraz wpisaniem uwagi do e-dziennika, 

2) poinformowaniem Dyrektora Szkoły, 

3) poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych), 

4) ograniczeniem niektórych praw mieszkańca internatu, 

5) przydzieleniem dodatkowych dyżurów porządkowych, 

6) karą pieniężną za zniszczenie mienia internatu, 

7) obniżeniem oceny z zachowania, 

8) zawieszeniem w prawach mieszkańca internatu, 

9) skreśleniem z listy mieszkańców; 

a) na okres 1 miesiąca i kolejno 6 miesięcy i całkowitego wydalenia z internatu 

w sytuacji spożycia alkoholu, 

b) na okres 1 tygodnia, kolejno 1 miesiąca, w sytuacji spóźnień na zajęcia 

lekcyjne  (5 spóźnień w m-cu) oraz godzin nieusprawiedliwionych (5 godzin 

w m-cu). 
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4. W przypadku pozostałych naruszeń regulaminu o charakterze kary (zgodnie z zapisem  

punktu 3.) decydują wychowawcy. 

 

Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi i szkołą 

 

1. Wychowawcy internatu kontaktują się z rodzicami i opiekunami prawnymi swoich 

podopiecznych  w  zakresie  spraw  dotyczących  postępów  w  nauce,  rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych  i opiekuńczych. 

2. Wychowawcy   internatu   kontaktują   się   z   wychowawcami   klas   oraz   innymi 

nauczycielami  swoich  podopiecznych  w  celu  bieżącej  znajomości  ich  postępów w 

nauce, zachowania oraz frekwencji na lekcjach. 

3. Wychowawcy  internatu  kontaktują  się  z  pedagogiem  szkolnym  oraz  Dyrektorem 

Szkoły w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i opiekuńczych.  

4. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informowania wychowawcy 

o nieobecnościach ucznia w internacie. 

5. Rodzice (opiekunowie prawni), do końca września, ają  obowiązek pisemnego 

poinformowania wychowawcy o przewlekłych chorobach, na które cierpi uczeń oraz 

o wszystkich przyjmowanych przez niego lekach. W wypadku zmian w leczeniu, lista 

musi być aktualizowana. 

6. Rodzice (opiekunowie prawni) nie mają możliwości usprawiedliwiania nieobecności 

szkolnej ucznia, jeżeli doszło do niej podczas pobytu wychowanka w internacie, a nie 

wynikała ona ze złego stanu zdrowia ucznia lub zgłoszonego wcześniej wyjścia czy 

wyjazdu. 

7. W wypadku choroby wychowanka rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek 

odebrać go z internatu lub, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala, telefonicznie wyrazić 

zgodę na jego samodzielny powrót do domu. 

8. W wypadku  przetransportowania  wychowanka  do  szpitala  rodzice  (opiekunowie 

prawni) mają obowiązek niezwłocznego pojawienia się na miejscu i  przejęcia od 

wychowawcy opieki nad dzieckiem. 

 

Inne postanowienia 

 

1. Przy zameldowaniu pobierana jest bezzwrotna wpłata na fundusz remontowy 

internatu w wysokości 100zł za osobę. 

2. Internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach 

mieszkalnych wychowanków. 

3. Internat nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu do 

internatu i z internatu do domu. 
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4. Wychowawcy internatu nie mogą podawać wychowankom żadnych leków. 

Wychowankowie mogą posiadać przy sobie własne leki przeciwbólowe 

i przeciwgorączkowe. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 01.09.2022 r. 

 


