
                                                                                                         Załącznik do Statutu Zespołu Szkół 

                                                                                                       im. Stanisława Staszica w Pile 

 

                                                REGULAMIN 
                                    INTERNATU  Z.S. im. St. Staszica w Pile 

                                                                   

                                                              § 1 
                                     PODSTAWY  PRAWNE  WYDANIA  REGULAMINU 

  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. .Prawo Oświatowe z późn.zm. 

2. Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile.                       

§2 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1.  Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną, przeznaczoną dla uczniów  

     mieszkających w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.   

2.  Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć w Zespole Szkół: czyli od popołudnia  

     tj. godz.1500 w dniu poprzedzającym pierwszy dzień nauki po feriach lub przerwie świątecznej   

     do wieczora w ostatnim dniu nauki tj. godz. 2000 za wyjątkiem wychowanków LOMS, dla których pobyt 

     w Internacie w tym okresie reguluje odrębny punkt regulaminu. 

3.  Internat prowadzi stołówkę, która zabezpiecza całodzienne wyżywienie mieszkańcom Internatu oraz     

     posiłki obiadowe uczniom dochodzącym ze szkół ponadpodstawowych, wg kosztów wynikających z    

     kalkulacji. 

4.  Zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie jest odpłatne (w szczególnych przypadkach można się ubiegać 

o przejęcie opłat przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca stałego zameldowania). 

5.  Pracą Internatu kieruje kierownik Internatu, którego powołuje dyrektor  Zespołu Szkół   

     im. St. Staszica po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej. 

6.  Szczegółowy zakres obowiązków kierownika Internatu określa dyrektor  Zespołu Szkół. 

7.  Internat realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej  

     oraz regulamin opracowany przez Radę Wychowawczą Internatu ( RWI)  przy współudziale    

     Młodzieżowej Rady Internatu zatwierdzony przez dyrektora Zespołu Szkół. 

8.  Wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność opiekuńczo-wychowawczą za wychowanków  

     przebywających na terenie Internatu, poza terenem internatu wychowawca nie ponosi odpowiedzialności 

za wychowanka. 

9 .Wychowawca nie ponosi odpowiedzialności za wychowanków, którzy w godzinach od 700-1700    

      przebywają poza terenem Internatu oraz w czasie treningów i zajęć pozalekcyjnych. 

10. Na zajęcia pozalekcyjne odbywające się po godz. 17.00 wychowanek musi posiadać  pisemną    

zgodę  rodziców wg wzorca, którą dostarcza do wychowawcy. Zajęcia pozalekcyjne muszą    

      kończyć się do godz.21.00 oraz odbywać się nie częściej niż dwa razy w tygodniu. 

       ( Nie dotyczy wychowanków LOMS, sportowców Gwda Piła, Gwardia Piła, „Akademia Braci Lach” 

„Volley Piła”). 

11.Warunkiem zamieszkania w internacie jest wykupienie całodziennego wyżywienia, zgodnie z 

regulaminem stołówki. 

12. Wyjście wychowanków na uroczystości szkolne (np. studniówki, połowinki) regulują oddzielne  

      procedury postępowania stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. 

13. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za cenne przedmioty (np. laptopy, komórki, biżuterię, 

     pieniądze itp.) przywiezione i pozostawione w pokojach mieszkalnych lub innych pomieszczeniach  

     internatu. 

14. W przypadkach szczególnie uzasadnionych zastosowanie mają  procedury postępowania na wypadek    

      zaistnienia  sytuacji  zagrożenia, zawarte w Regulaminie  Bezpieczeństwa  Internatu ZS 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczna Zespołu Szkół  

      im. Stanisława Staszica w Pile 26.10.2022r.          

                                                                     §3 

                                              WARUNKI  PRZYJĘĆ  DO INTERNATU 

1.   Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół im. St. Staszica    

      w Pile, następnie pozostałych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski. 



2.   Pozostałe warunki przyjęcia uczniów z innych szkół są identyczne jak uczniów z Zespołu   

      Szkół im. St. Staszica w Pile.(Regulamin Rekrutacji do Internatu ZS) 

3.   O miejsce w placówce można ubiegać się po złożeniu przez ucznia lub jego rodziców 

      (opiekunów  prawnych)  podania, do 01 sierpnia każdego roku w internacie ZS. 

4.   Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Wychowawcza Internatu. (Regulamin Rekrutacji ZS) 

5.   Uczeń powinien dbać o mienie internatu, w przeciwnym przypadku zastosowana jest gradacja kar. 

7.   Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo odwołania do dyrektora  

      Zespołu Szkół w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej. 

8.   Wychowanek mieszkający w Internacie, który ubiega się o miejsce na rok następny, 

      zobowiązany jest do złożenia pisemnego podania u wychowawcy grupy do 30 maja br. 

9.  Decyzję o ponownym przyjęciu wychowanka do Internatu na następny rok szkolny podejmuje  

      RWI na ostatnim posiedzeniu w miesiącu czerwcu danego roku szkolnego, dotyczy uczniów szkół 

prowadzonych przez Powiat Pilski 

10. Zrezygnować z miejsca w Internacie można na pisemny wniosek  rodziców(opiekunów prawnych). 

Oświadczenie w podaniu do internatu. 

                                                                          §4 
        WYCHOWANKOWIE  MIESZKAJĄCY  W  INTERNACIE  MAJĄ  PRAWO DO: 

1.   Otrzymywania wyżywienia zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi i stawką    

      finansową, uiszczając opłatę do 15-tego każdego miesiąca. Za nieterminowe wpłaty będą naliczane 

odsetki ustawowe.  

2.   Uczestniczenia w życiu społecznym Internatu i Szkoły, w pracy samorządu i kołach zainteresowań. 

3.   Czasu wolnego po lekcjach do godziny 1700 z możliwością opuszczenia Internatu bez zgłaszania   

      u wychowawcy i w godzinach od 1900 do 2100 po uprzednim zgłoszeniu wychowawcy i   

      uzyskaniu jego zgody. 

4.   Do zwrotu opłaty za wyżywienie  za dni nieobecne wychowanka w internacie, ale z wcześniejszym 

powiadomieniem Wychowawcy/Kierownika o zaistniałym fakcie zgodnie z regulaminem korzystania ze 

stołówki szkolnej.  

-W przypadku nieobecności ucznia przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki, jednak po wcześniejszym 

zgłoszeniu u intendentki internatu) wraz z oddaniem kartek żywnościowych(dotyczy uczniów spoza internatu). 

-Zwrot poniesionych kosztów za niewykorzystane posiłki może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn 

losowych, jeżeli nieobecność wynosi więcej niż jeden dzień. Nieobecność musi być zgłoszona u spec. ds. żywienia osobiście, 

najlepiej pisemnie, lub u wychowawcy internatu ( mieszkańcy internatu), najpóźniej do godz. 1000 w dniu poprzedzającym 

nieobecność ucznia.  

-Dopuszcza się możliwość zwrotu za wyżywienie od drugiego dnia nieobecności od obiadu jeżeli zgłoszenie nastąpi nie 

później niż do godz. 1000 danego dnia u intendentki osobiście i oddaniem kartki żywieniowej.  

5.   Korzystania z pomocy kierownika i wychowawcy we wszystkich sprawach dotyczących nauki,  

      pobytu w Internacie i w rozwiązywaniu problemów osobistych. 

6.   Udziału w wyborach do Młodzieżowej Rady Internatu. 

7.   Wychowankowie mają prawo przyjmowania gości według następujących zasad: 

➢ Wtorek - od godziny 15.00 - 17.00 i od 19.00-20.30  po uprzednim zgłoszeniu u wychowawców oraz 

odnotowaniu danych w księdze gości w portierni internatu. 

➢ w czasie nauki własnej ( 17.00-19.00) tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody    

            wychowawcy dyżurnego, 

➢ gości będących wychowankami internatu (z innych grup wychowawczych) do 21.30. (od niedzieli do 

czwartku włącznie) 

➢ od piątku do niedzieli włącznie, wizyty gości z zewnątrz w pokojach internatu mogą odbywać się 

       tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu zgody wychowawcy dyżurnego do godziny 

      19.00, a od  19.00 do 21.00 tylko i wyłącznie w głównej świetlicy internatu, 

➢ po zakończeniu wizyty, wychowanek ma obowiązek odprowadzić gościa do dyżurki portierni 

8. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Internatu służących do nauki własnej, 

      rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień. 

9.   Za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Internatu współudziału w decydowaniu o sprawach 

      wychowawczych i organizacyjnych internatu. 

10. Poszanowania godności osobistej.  

11. Prawo do pozostania w internacie w wolne dni od zajęć szkolnych ( weekend), mają uczniowie 

      LOMS, trenujący piłkę koszykową, oraz lekką atletykę, po wcześniejszym uzgodnieniu listy 

      pozostających z trenerami klubów sportowych oraz z kierownikiem Internatu. 



12. W okresie weekendów tj. (od piątku, godz. 20:00 do niedzieli 16:00) wychowanków   

      przebywających w Internacie obowiązuje Regulamin Internatu oraz rozkład dnia z    

      następującymi zmianami:  

➢ Wychowankom przysługuje czas wolny i możliwość wyjścia z Internatu – do godz.22.00  

      (w piątek i w sobotę, a dla młodzieży niepełnoletniej do godz. 21.00).  

➢ Wychowanek ma obowiązek zgłosić każde swoje wyjście z Internatu i przyjście wychowawcy 

            dyżurnemu w celu odnotowania tego faktu w rejestrze wyjść i powrotów. 

➢ Zwolnienie wychowanka do godz. 22.00 następuje po uzyskaniu telefonicznej zgody rodzica.  

➢ Cisza nocna obowiązuje od godz.22.30 (piątek i sobota). 

                                                                           §5 
                                     OBOWIĄZKI  WYCHOWANKA  INTERNATU: 

      Do podstawowych obowiązków wychowanka należy: 

1.  Wzbogacać swoją wiedzę przez systematyczną naukę i jak najlepsze wykorzystywanie czasu 

      i warunków do nauki. 

2.  Współudział w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie. 

3.  Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce. 

4.  Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia Internatu 

5.  Uczestniczyć w pracach użytecznych na rzecz Internatu i środowiska, dbać o poprawę warunków życia. 

6.  Regularnie do 15-tego każdego miesiąca uiszczać opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie . 

7.  Odnosić się z szacunkiem do wychowawców oraz personelu obsługi i szanować ich pracę. 

8.  Szanować mienie będące własnością internatu. 

9.  Pokryć koszty naprawy, lub odkupić uszkodzony, zniszczony przez siebie sprzęt lub 

      wyposażenie internatu. 

10. Pilnie przestrzegać dziennego rozkładu dnia. 

11. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z Internatu (poza czasem wolnym  

      wyznaczonym rozkładem dnia) i każdorazowo zostawiać klucze w portierni.          

12. Skrupulatnie wykonywać zadania wyznaczone dyżurami porządkowymi. 

13. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych, oraz postanowień regulaminu. 

14. Zachować spokój w czasie ciszy nocnej. 

15. Przestrzegać zakazu wynoszenia naczyń i sztućców ze stołówki internatu do pokoi sypialnych. 

16. Dekorować sypialnię i dokonywać zmian w umeblowaniu tylko za zgodą wychowawcy.         

17. Dostarczyć wychowawcy pisemną zgodę rodziców na udział w zajęciach dodatkowych, 

      odbywających się poza czasem wolnym ( wyznaczonym rozkładem dnia). 

18. Przestrzegać zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, używania wszelkiego rodzaju środków odurzających, 

      wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie internatu oraz przybycia do internatu w stanie 

      wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

19. Przestrzegać zakazu przebywanie chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie po godz. 21.30. 

20.  Wyjeżdżać z Internatu tylko za zgodą wychowawcy Internatu, po uprzednim wpisie na listę  wyjazdową. 

21. Stosować się do poleceń wydawanych przez kierownika, wychowawców i przedstawicieli MRI. 

22. W przypadku zachorowań zgłosić ten fakt wychowawcy, lub kierownikowi Internatu. 

                                                                 §6 
                                      WYCHOWANKOM ZABRANIA SIĘ: 

1. Używania w pokojach sypialnych grzałek, grzejników elektrycznych, opiekaczy, mikrofalówek, lodówek,    

    telewizorów i komputerów stacjonarnych, a także samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej. 

2.  Siadania na parapetach i wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej  

3.  Przebywania bez zgody osób dyżurujących w pomieszczeniach kuchni, magazynach oraz 

     wchodzenia  na dach internatu. 

4.  Palenia tytoniu, e-papierosów, wnoszenia na teren internatu i spożywania alkoholu, narkotyków i innych   

     środków odurzających, oraz wnoszenia i używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców      

     przedmiotów i urządzeń    

5.  Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych. 

6.  Samowolnego opuszczania Internatu w dniach zajęć szkolnych po godz.17.00 oraz w całym okresie w   

     czasie weekendów i dni wolnych od zajęć dydaktycznych.   

7.  Wynoszenia posiłków oraz naczyń i nakryć stołowych ze stołówki. 

8.  Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt ( psy, koty, itp.) 

 

 



§7 
                                                  WYRÓŻNIENIA I NAGRODY: 

      Za wzorową postawę wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody: 

1. Pochwałę wychowawcy w obecności grupy. 

2. Pochwałę wychowawcy z wpisaniem do dokumentacji grupy. 

3. Pochwałę kierownika internatu wobec grupy lub wszystkich mieszkańców internatu. 

4. Skreślenie wcześniej udzielonej kary. 

5. Nagrodę rzeczową - na zakończenie roku szkolnego. 

6. List gratulacyjny do rodziców. 

7. Pisemne wyróżnienie umieszczone na tablicy ogłoszeń w kategoriach: wyniki w nauce, sport, 

     wzorowe zachowanie, działania na rzecz internatu i szkoły.                                                   
                                                                §8 
                                                                      KARY: 

     Za naruszenie zasad współżycia społecznego, stosowanie przemocy i nieprzestrzeganie regulaminu oraz 

     porządku dnia jak również inne zachowania narażające na szwank dobre imię Internatu wychowanek   

     może być ukarany przez: 

1. Ustne upomnienie wychowawcy. 

2. Ustne upomnienie kierownika Internatu z wpisem do dokumentacji grupy. 

3. Udzielenie nagany wychowawcy w obecności grupy z powiadomieniem kierownika Internatu  

4. Udzielenie nagany kierownika Internatu w obecności grupy, z powiadomieniem rodziców 

      i wychowawcy klasowego. 

5.  Udzielenie nagany z ostrzeżeniem skreślenia z listy mieszkańców Internatu przez kierownika z 

      powiadomieniem rodziców i wychowawcy klasowego. 

6.  Ustalenie zasad warunkowego pobytu w Internacie, spisanych w kontrakcie pomiędzy wychowankiem,    

     wychowawcą i rodzicami. 

7.  Skreślenie z listy mieszkańców Internatu – jeżeli warunki kontraktu nie były przestrzegane. 

8.  Karą finansową za wyrządzoną szkodę materialną w Internacie, uiszczaną przez rodziców 

     (prawnych  opiekunów) wychowanka. 

 9. Czasowym pozbawieniem prawa do mieszkania w Internacie, decyzją   RWI, z pisemnym 

      powiadomieniem szkoły i rodziców (prawnych  opiekunów) 

10. Skreśleniem z listy wychowanków decyzją  Rady Wychowawczej Internatu po wysłuchaniu  

      opinii MRI, z powiadomieniem pisemnym szkoły i rodziców. 

11. Za przebywanie w Internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, wnoszenie na teren 

      Internatu i spożywanie alkoholu, użycie środków odurzających, samowolne opuszczenie  

      Internatu lub inne szczególnie rażące naruszanie zasad współżycia, za postępowanie  wywierające    

      szkodliwy wpływ na współmieszkańców, wychowanek decyzją RWI zostanie pozbawiony   

      prawa mieszkania w internacie. Wychowanek (rodzice)  ma prawo odwołać się od decyzji w terminie 7   

     dni od otrzymania decyzji, do Dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. 

12. W przypadku palenia papierosów : 

➢ upomnienie wychowawcy z powiadomieniem wychowawcy klasy, 

➢ upomnienie kierownika Internatu z telefonicznym powiadomieniem rodziców, 

➢ nagana kierownika Internatu z powiadomieniem rodziców, 

➢ nagana kierownika Internatu z ostrzeżeniem skreślenia z listy mieszkańców internatu 

      i powiadomieniem rodziców, 

➢ skreślenie z listy mieszkańców internatu.         

13. W przypadkach szczególnie rażącego naruszenia regulaminu gradacja kar nie musi być    

          zachowana.  

   Przewodniczący MRI                  Kierownik internatu               Dyrektor szkoły 
 

 

…………………………..                     …….……………………….                              ……..………………… 

 


	WARUNKI  PRZYJĘĆ  DO INTERNATU

