REGULAMIN INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH
IM. T. RYLSKIEGO W RZESZOWIE

Podstawy prawne:

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
Karta Nauczyciela, ustawa z dn. 26.01.1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr
170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr
102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103 i Nr 176, poz. 1238).
Statut Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

§1
Postanowienia ogólne
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Internat w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie jest placówką koedukacyjną
wspomagającą i uzupełniającą pracę szkoły oraz przejmującą od rodziny funkcje
opiekuńczo-wychowawcze, przeznaczoną dla uczniów mieszkających poza
Rzeszowem.
Kryteria postępowania rekrutacyjnego określa odrębny regulamin.
Internat ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych
oraz warunków służących osiąganiu pożądanych efektów pracy dydaktyczno –
wychowawczej w czasie trwania nauki szkolnej, a także zapewnienia bezpieczeństwa
i higieny warunków zamieszkania i wyżywienia.
Regulamin określa szczegółową organizację Internatu, warunki do rozwijania
samorządności i współodpowiedzialności wychowanków za funkcjonowanie
placówki.
Internat sprawuje całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć
dydaktycznych od poniedziałku do piątku (przyjazd do Internatu w niedzielę
od godz. 16:30, wyjazd w piątek do godz. 18:00). Istnieje możliwość pozostawania
we wskazane wcześniej weekendy.
Kierownik Internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych
pokoi do kwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc
noclegowych zorganizowanym grupom, bądź w innych uzasadnionych przypadkach.
Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków.
Wychowanek kwaterujący się po raz pierwszy w Internacie ma obowiązek zgłoszenia
się z rodzicem /opiekunem prawnym/.
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§2
Zadania internatu
Pełnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczej.
Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania.
Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
Zapewnienie w miarę możliwości opieki medycznej w gabinecie higienistki.
Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnego
spędzania czasu wolnego.
7. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo - gospodarczych.
8. Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
i samorządności.
9. Kształtowanie wśród wychowanków postawy wzajemnego zrozumienia życzliwości,
tolerancji i odpowiedzialności.
10. Upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej oraz dbałości o własny stan
zdrowia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§3
Organizacja pracy w Internacie
1. Pracą Internatu zarządza kierownik powołany przez dyrektora szkoły.
2. Warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie
i wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości
lub części opłat za zakwaterowanie w internacie w przypadku szczególnie trudnej
sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
4. Organami Internatu są:
- Kierownik Internatu,
- Rada Wychowawców Internatu (RWI),
- Młodzieżowa Rada Internatu (MRI).
5. Radę Wychowawców Internatu tworzą pracownicy pedagogiczni (wychowawcy
i kierownik).
6. Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest reprezentantem ogółu mieszkańców.
a) MRI tworzą przedstawiciele samorządów wszystkich grup wychowawczych
wybrani w demokratycznych wyborach przez ogół mieszkańców Internatu.
b) W skład MRI wchodzą:
- przewodniczący,
- zastępcy,
- sekretarz.
c) Kadencja MRI trwa 1 rok szkolny.
d) MRI może przedstawić Kierownikowi Internatu, Radzie Wychowawczej wnioski
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i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących podstawowych praw
i obowiązków mieszkańców Internatu.
e) Zadania Młodzieżowej Rady Internatu określa odrębny regulamin.
7. W internacie funkcjonuje stołówka, z której korzystają wszyscy mieszkańcy internatu.
Ze stołówki mogą również korzystać uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych.
a) Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne..
b) Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat
za wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
c) Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia
z całości lub części opłat za wyżywienie w internacie w przypadku szczególnie trudnej
sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
8. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki zatrudnieni są:
- Kierownik Internatu,
- Wychowawcy Internatu,
- Intendent,
- Księgowa,
- Personel kuchni,
- Sprzątające,
- Portierzy,
- Konserwator - kierowca.
9. Wychowankowie w Internacie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi
bezpośrednio opiekują się wychowawcy. Liczebność grupy nie mniej niż
35 wychowanków.
10. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca (lub dwóch wychowawców).
11. Wychowawca sprawuje opiekę nad wychowankami Internatu również w godzinach
nocnych, w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego. Do realizacji opieki
wychowawczej w porze nocnej może być zobowiązany każdy pracownik
pedagogiczny zatrudniony w placówce.
12. Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i
środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki.
W Internacie obowiązuje następujący porządek dnia codziennego:
 630 pobudka
 630 - 730 śniadanie
 800 - 1000 nauka własna uczniów idących do szkoły na II zmianę,
nauka w szkole
00
30
 13 – 16
obiad (posiłek wydawany wyłącznie w wyznaczonych godzinach)
00
00
 16 – 18
nauka własna
15
15
 18 – 19
kolacja (posiłek wydawany wyłącznie w wyznaczonych godzinach)
00
00
 18 – 21
czas wolny, zajęcia w grupach i sekcjach oraz kołach zainteresowań
00
00
 21 – 22
sprawdzanie obecności nocnej, toaleta wieczorna
00
30
 22 – 6
cisza nocna
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13. W internacie funkcjonują koła zainteresowań, udział w nich jest dobrowolny.

§4
Prawa wychowanków

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Mieszkaniec Internatu ma prawo do:
Zakwaterowania i korzystania z wyposażenia Internatu.
Otrzymywania
wyżywienia
według
obowiązujących
stawek
finansowych
i norm żywieniowych.
Korzystania z pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do nauki
własnej, którym dysponuje Internat po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich
użytkowania oraz wpisanie się do odpowiedniego zeszytu.
Wypoczynku i uczestniczenia w zajęciach w Internacie, w szkole oraz w porozumieniu
z wychowawcą, w innych zajęciach poza szkołą.
Wyjazdów do rodziców i opiekunów w dni wolne od nauki.
Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, przyjaźni i uczuć.
Przyjmowania w pokoju osób odwiedzających do godz. 2100 po uprzednim wpisaniu
do zeszytu odwiedzin (zgodnie z Rozkładem Dnia) i pozostawieniu dokumentu
tożsamości gościa w pokoju wychowawców.
Uzyskania pomocy ze strony kierownictwa, wychowawców i MRI w trudnych
sytuacjach życiowych.
Rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań w ramach sekcji i kół zainteresowań
działających w Internacie.
Opuszczenia Internatu w czasie wolnym, tj. do godz. 2100.

§5
Obowiązki wychowanków

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mieszkaniec Internatu ma obowiązek:
Zapoznać i przestrzegać Regulamin Internatu i obowiązujące procedury.
Przestrzegać obowiązujący Rozkład Dnia.
Posiadać własną pościel i środki czystości.
Dbać o czystość i higienę ciała, odzieży, pościeli i pomieszczeń Internatu.
Dbać o własne życie, zdrowie oraz rozwój, a także informować wychowawcę o złym
samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza.
Spożywać posiłki w stołówce.
Oszczędzać energię elektryczną i wodę.
Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego i kultury języka w odniesieniu
do kolegów, wychowawców i innych pracowników Internatu.
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9. Szanować powierzony sprzęt i wyposażenie w pokojach i w pomieszczeniach użytku
wspólnego, a w przypadku jego zniszczenia pokryć koszty naprawy bądź wymiany
(odpowiedzialność indywidualna lub zbiorowa).
10. Termin i sposób naprawienia szkody określa Kierownik Internatu,
11. Wartość szkody określana jest wg obowiązującej wysokości rynkowej zniszczonych
przedmiotów, urządzeń, materiałów niezbędnych do naprawy oraz kosztów.
12. Systematycznie uczyć się i uczęszczać do szkoły.
13. Pracować nad kształtowaniem swojego charakteru.
14. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, przeciwdziałać przemocy, wandalizmowi
i brutalności.
15. Regularnie i terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie
wg harmonogramu.
16. Wykonywać polecenia wychowawców i Kierownika Internatu.
17. Wrócić do Internatu do godziny 21:00.
 Powrót po godz. 21 00 możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodziców
/opiekunów prawnych/ i wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą
lub Kierownikiem Internatu (oprócz Juwenaliów).
18. Przestrzegać obowiązujących zasad wychowania w trzeźwości.
19. Przestrzegać zakazów dotyczących palenia papierosów, używania narkotyków
i środków psychoaktywnych, zamykania się w pokojach oraz kradzieży.
20. Utrzymywać czystość w pokojach i pomieszczeniach użytku wspólnego.
21. Przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i przeciwpożarowych.
22. Dostosować się do zakazów posiadania prywatnego sprzętu elektrycznego i AGD.
 W Internacie dostępne dla młodzieży są: czajniki elektryczne, toster, lodówka,
kuchenki elektryczne, żelazka.
23. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz
Internatu i środowiska.
24. Wypełniać obowiązki dyżurnego wg ustalonego harmonogramu od wtorku
do poniedziałku.
25. Zgłaszać Kierownikowi Internatu bądź wychowawcy zauważone przypadki kradzieży,
zniszczenia sprzętu, awarii urządzeń elektrycznych i wodnokanalizacyjnych oraz
innych przypadków mogących zagrażać bezpieczeństwu.
26. Uzgadniać z wychowawcą wszystkie wyjazdy z Internatu w ciągu tygodnia,
poprzez pisemne potwierdzenie rodzica /opiekuna prawnego/. Przyjazd do miejsca
zamieszkania każdorazowo potwierdzić telefonicznie przez rodzica /opiekuna
prawnego/.
27. Zgłaszać
wychowawcy dyżurującemu
wszystkie
wyjścia
z
Internatu
i dokonywać ich wpisu do zeszytu wyjść.
28. Opuścić Internat w każdy piątek lub dzień przed feriami do godz. 18 00.
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§6
Wyróżnienia i nagrody
1. Za wzorową i przykładną postawę oraz duże zaangażowanie w pracy społecznej
wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) Pochwałę wychowawcy grupy na zebraniu grupy.
b) Pochwałę Kierownika Internatu na zebraniu z młodzieżą.
c) List pochwalny do rodziców.
d) List pochwalny do wychowawcy klasy.
e) Nagrodę rzeczową wręczoną przez Kierownika Internatu na forum
społeczności internackiej.
2. Nagroda może być przyznana m.in. za:
a) Pracę społeczną w Internacie.
b) Wysoką kulturę osobistą.
c) Pomoc koleżeńską.
Wniosek o nagrodę dla wychowanka zgłasza wychowawca grupy, opiekun sekcji,
Kierownik Internatu, Młodzieżowa Rada Internatu.

§7
Konsekwencje i nagany
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu wychowanek może być ukarany
w następujący sposób:
a) Upomnieniem wychowawcy grupy.
b) Upomnieniem lub naganą Kierownika Internatu.
c) Skreśleniem z listy mieszkańców Internatu za szczególne naruszenie zasad
współżycia, chuligaństwo, picie alkoholu, używanie narkotyków i środków
psychoaktywnych, nagminne palenie tytoniu, celowe niszczenie sprzętu,
kradzież, znęcanie się, itp.,
d) Powiadomieniem
ustnym
lub
pisemnym
szkoły
macierzystej
za rażące złamanie ustaleń Regulaminu Internatu ze szczególnym
uwzględnieniem m.in. posiadania i spożywania alkoholu lub innych używek
oraz stwarzanie sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu wychowanków.
e) Otrzymaniem warunkowego pobytu w Internacie, który trwa do końca pobytu
wychowanka w placówce.
Gradacja konsekwencji nie musi być zachowana.
2.
Nagana może być udzielona za nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy i zarządzeń
Kierownika Internatu.
3.
Wszelkie decyzje i sposób postępowania zawarte są w § 7 i mają charakter indywidualny
w stosunku do każdego wychowanka.
4.
Od decyzji o skreśleniu z listy mieszkańców Internatu, wychowanek może się odwołać
do Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.
1.
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Wykonanie kary skreślenia z listy mieszkańców Internatu może zostać odroczone, jeżeli
wychowanek uzyska poręczenie Młodzieżowej Rady Internatu.
W przypadku drastycznego złamania Regulaminu Internatu lub naruszenia zasad
współżycia wychowanek może zostać zawieszony przez Kierownika Internatu
w prawach mieszkańca do czasu wyjaśnienia sytuacji.

5.
6.

§8
Zakazy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zabrania się:
Spożywania, wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki.
Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków
odurzających (w tym wszelkich używek wspomagających przyrost masy mięśniowej).
Przywłaszczania cudzego mienia.
Posiadania i palenia papierosów na terenie Internatu i jego obejściu.
Manipulowania przy przewodach elektrycznych, przewodach internetowych
i wodociągowych.
Siadania na parapetach i wychylania się z okna.
Samowolnego przenoszenia sprzętu z pokoju do pokoju.
Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki.
Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach oraz malowania, rysowania,
naklejania na ścianach, drzwiach oraz sprzęcie będącym na wyposażeniu pokoju.
Umyślnego niszczenia wyposażenia Internatu.
Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy
oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych.
Przetrzymywania zwierząt na terenie Internatu.
Eksponowania przedmiotów reklamujących napoje alkoholowe, używki oraz wulgarne
treści (pornografię).

§9
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Internatu obowiązują przepisy
Statutu Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie.

Rzeszów sierpień 2017

7

