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R E G U L A M I N  I N T E R N A T U  

ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII  ŚRODOWISKA I MELIORACJI W KRAKOWIE 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Internat stanowi integralną część Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska  

      i Melioracji w Krakowie. W swej działalności spełnia funkcje: wychowawczą,   

      opiekuńczą i dydaktyczną. 

2. Internat ZSIŚiM zwany dalej Internatem jest placówką opiekuńczo-

wychowawczą dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego 

zamieszkania. 

3. Na jednego wychowanka w Internacie przypada min. 5,0 m2 powierzchni 

mieszkalnej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęci do Internatu 

uczniowie ponad limitowaną liczbę miejsc nie więcej jednak niż o 10%. 

 

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA INTERNATU 

 

§ 2 

Internat zapewnia wychowankom całodobową opiekę i wychowanie w czasie 

odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

 

§ 3 

Do zadań Internatu w szczególności należy: 
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1. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania; 

2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych;. 

3. Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

4. Wspomaganie rozwoju osobowości wychowanków; 

5. Wychowanie w duchu tolerancji i wartości uniwersalnych; 

6. Wychowanie do uczestnictwa w dorosłym życiu w demokratycznym państwie; 

7. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie 

kulturalnej rozrywki; 

8. Upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu  

i dbałości o stan zdrowia; 

9. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych; 

10. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności  

i samorządności; 

11. Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom i zagrożeniom współczesnej 

cywilizacji  

12. Zapewnienie wychowankom pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wychowawcy 

przy pomocy higienistki szkolnej prowadzą działalność profilaktyczną  

w zakresie higieny, przeciwdziałania nałogom oraz utrzymania dobrego stanu 

zdrowia wychowanków. 

 

§ 4 

Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami oraz 

prawnymi opiekunami wychowanków, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi 

oraz instytucjami i placówkami w środowisku. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

WYCHOWANKOWIE 

 

§ 5 

1. O przyjęcie do Internatu mogą ubiegać się uczniowie kształcący się w szkole, 

której Organem Prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, zameldowani poza 

miejscem realizowania obowiązku nauki.  
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2. W celu przeprowadzenia rekrutacji Kierownik Internatu powołuje Komisję 

Rekrutacyjną, która opracowuje Regulamin Rekrutacji określający 

szczegółowe warunki przyjęcia w danym roku szkolnym. 

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, 

zdrowotnymi i wychowawczymi do Internatu może być przyjęty uczeń 

zameldowany na stałe w Krakowie na warunkach określonych przez 

Kierownika Internatu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu. 

4. O ile Internat dysponuje wolnymi miejscami, mogą się o nie ubiegać uczniowie 

szkół, których Organem Prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków. 

 

§ 6 

Podanie wraz z innymi dokumentami składa uczeń (rodzice, prawni opiekunowie)  

w sekretariacie Zespołu w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu. 

 

§ 7 

Decyzję o przyznaniu miejsca w Internacie podejmuje Kierownik Internatu  na 

wniosek Rady Wychowawców Internatu w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.  

 

§ 8 

Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo pisemnego 

odwołania od decyzji do Dyrektora Zespołu w terminie 3 dni od jej ogłoszenia. 

 

§ 9 

1. Prawa wychowanka przebywającego w Internacie określa Statut ZSIŚiM, 

Regulamin Internatu oraz Regulamin Wewnętrzny Mieszkańców. 

2.  Wychowanek Internatu ma prawo w szczególności do: 

1) Odpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, 

2) Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Internatu 

służących do nauki własnej, 

3) Rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, 

4) Współdecydowania w sprawach wychowawczych  

i organizacyjnych Internatu, 

5) Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach 

organizowanych w Internacie oraz, w porozumieniu                      
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z wychowawcą, w innych zajęciach sportowych, technicznych      

i artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje        

w środowisku. 

6) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu 

problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach 

dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie, 

7) Okresowego odwiedzania rodziców (prawnych opiekunów)          

i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie Internatu – 

za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

 

§ 10 

1. Obowiązki wychowanka przebywającego w Internacie określa Statut ZSIŚiM, 

Regulamin Internatu oraz Regulamin Wewnętrzny Mieszkańców. 

2. Wychowanek Internatu ma obowiązek: 

1) systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak 

najlepiej czas i warunki do nauki, 

2) utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, 

rekreacyjnych, ogólnodostępnych oraz otoczenia Internatu, 

3) uczestniczenia w pracach na rzecz Szkoły i Internatu, 

4) dbania o mienie Internatu, usuwania zawinionych szkód, 

5) regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i pobyt w Internacie. 

 

§ 11 

Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, negatywny wpływ  

na społeczność uczniowską oraz w przypadku nie wywiązania się z obowiązków 

określonych w paragrafie 10 niniejszego Regulaminu, wychowanek może zostać 

skreślony z listy mieszkańców Internatu. 

 

§ 12 

Decyzję o skreśleniu  wychowanka z listy mieszkańców Internatu – na wniosek Rady 

Wychowawców Internatu – podejmuje Kierownik Internatu powiadamiając Dyrektora 

Zespołu. 
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§ 13 

Od decyzji, o której mowa w paragrafie 12, wychowanek, jego rodzice bądź prawni 

opiekunowie  mogą odwołać się do Dyrektora Zespołu w terminie 3 dni od jej 

otrzymania. 

§ 14 

Wychowanek Internatu skreślony z listy  uczniów Szkoły traci prawo do zamieszkania 

w Internacie. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE 

 

§ 15 

Internat czynny jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w okresie wynikającym  

z organizacji roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach organizowane są 

weekendy wyjazdowe. 

 

§ 16 

1. Wychowankowie Internatu podzieleni są na grupy wychowawcze (liczebność 

określają przepisy Organu Prowadzącego). 

2.  Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę Samorządu Internatu. 

3.  Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie Radę Grupy 

Wychowawczej. 

4. Do zadań Rady Grupy Wychowawczej, realizowanych w uzgodnieniu  

z wychowawcą, należy regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie 

sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody. 

 

§ 17 

1. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą 

wynosi  49 godzin zegarowych. 

2.  Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała  

z młodzieżą w realizacji zadań. 

3.  Opiekę nocną nad wychowankami sprawuje wychowawca dyżurny. 
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§ 18 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w Internacie, stanowią Samorząd 

Internatu. 

2.  Pracą Samorządu kieruje demokratycznie wybrana przez wychowanków 

Młodzieżowa Rada Internatu. 

3. Młodzieżowa Rada Internatu, spośród pracowników pedagogicznych Internatu 

wybiera swojego opiekuna. 

 

 

§ 19 

Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu w szczególności należy: 

1) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – 

wychowawczej oraz gospodarczej Internatu, 

2) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków, 

3) poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad 

prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia zbiorowego, 

4) dokonywanie wspólnie z Radą Wychowawców Internatu analizy i oceny 

całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej  

w Internacie, 

5) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich problemów na terenie 

Internatu i Szkoły. 

 

§ 20 

Tryb życia wychowanków w Internacie reguluje Wewnętrzny Regulamin 

Mieszkańców zgodny ze Statutem ZSIŚiM. 

 

§ 21 

Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia sportowe, 

kulturalne oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. 

 

§ 22 

Internat umożliwia uczniom Szkoły korzystanie z odpłatnego wyżywienia. 
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ROZDZIAŁ V 

PRACOWNICY 

 

§ 23 

Obowiązki Kierownika Internatu określa przydział obowiązków określony przez 

Dyrektora Zespołu oraz przepisy Ustawy - Kodeks Pracy, Ustawy o Systemie 

Oświaty oraz Ustawy - Karta Nauczyciela. 

 

 

§ 24 

1. Prawa i obowiązki wychowawców Internatu regulują przepisy Ustawy - Kodeks 

Pracy, Ustawy o Systemie Oświaty oraz Ustawy - Karta Nauczyciela. 

2.  Do obowiązków wychowawców Internatu należy ponadto: 

1) stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki  

i wypoczynku, 

2) ustalanie wspólnie z Radą Grupy Wychowawczej zadań i kierowanie 

prawidłowym ich wykonaniem.  

3) wyrabianie u wychowanków samodzielności, odpowiedzialności  

i obowiązkowości, wdrażanie do świadomej dyscypliny, 

4) udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej 

wychowanków w Internacie, 

5) dążenie do wszechstronnego poznania wychowanka w celu osiągnięcia 

sukcesu wychowawczego, 

6) prowadzenie prawidłowej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i zdrowia wychowanków, 

7) udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu problemów 

powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych, 

reprezentowanie spraw wychowanków grup wobec Rady 

Wychowawców Internatu, 

8) współdziałanie z nauczycielami, Pedagogami Szkolnymi, rodzicami 

(prawnymi opiekunami) w sprawach dotyczących wyników nauczania, 

wychowania i opieki. 

9)  troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz 

kształtowanie u nich nawyków przestrzegania zasad higieny. 
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ROZDZIAŁ VI 

RADA WYCHOWAWCÓW INTERNATU 

 

§ 25 

1. Rada Wychowawców Internatu jest komisją Rady Pedagogicznej ZSIŚiM 

powołaną do opracowania planów pracy i programów działania oraz do 

opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych i organizacyjno 

– gospodarczych. 

2.  Przewodniczącym Rady Wychowawców Internatu jest Kierownik Internatu. 

3.  Członkami  Rady Wychowawców Internatu – pracownicy pedagogiczni - 

wychowawcy Internatu. 

 

§ 26 

1. Na zebrania Rady Wychowawców Internatu mogą być zapraszani pracownicy 

Internatu i Szkoły, a także przedstawiciele instytucji współdziałających  

z placówką. 

2.  Na zebranie Rady Wychowawców Internatu poświęcone problemom 

młodzieży mogą być zapraszani przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu. 

3. Zebrania Rady Wychowawców Internatu są protokołowane. 

 

§ 27 

Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy w szczególności: 

1) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – 

wychowawczej, 

2)  opracowywanie programu i planu działalności opiekuńczo-

wychowawczej, 

3) dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej, 

4)  formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia 

poziomu działalności opiekuńczo-wychowawczej, 

5) wnioskowanie w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, 

6) organizowanie samokształcenia wychowawców Internatu. 
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ROZDZIAŁ VII 

GOSPODARKA FINANSOWA, MATERIAŁOWA I DOKUMENTACJA 

 

§ 28 

Gospodarkę finansową i materiałową Internatu regulują odrębne przepisy. 

 

§ 29 

1. Internat organizuje żywienie wychowanków według norm żywieniowych  

i stawek finansowych ustalanych dla Internatów. Wychowankowie korzystają  

ze stołówki Internatu Zespołu Szkół Nr 1. 

2.  Wychowankowie mogą otrzymać na częściowe lub całkowite pokrycie 

kosztów żywienia pomoc finansową, na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

§ 30 

Pobyt wychowanków w internacie jest odpłatny. Wysokość miesięcznej opłaty,  

a także termin i sposób jej wnoszenia  regulują odrębne przepisy. 

 

 

§ 31 

Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1) dzienniki zajęć grup wychowawczych, 

2) księgę wychowanków, 

3) księgę raportów, 

4) ewidencję wyjść i wyjazdów wychowanków, 

5) plan dyżurów pracowników pedagogicznych, 

6) roczny plan pracy Internatu, 

7) sprawozdawczość z realizacji planu pracy Internatu, 

8) książkę okólników,  

9) książkę protokołów Rady Wychowawców Internatu. 
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ROZDZIAŁ VIII 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY MIESZKAŃCÓW 

 

§ 32 

Prawa wychowanków Internatu 

1. Każdy wychowanek ma prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej, 

2) odwołania się do Młodzieżowej Rady Internatu w przypadku zaistniałych 

sporów pomiędzy wychowankami, 

3) korzystania zgodnie z przepisami prawa oraz przyjętymi kryteriami  

ze świadczeń socjalnych  i pomocy materialnej, 

4) wyrażania opinii dotyczących życia Internatu, 

5) korzystania z zajęć pozalekcyjnych na terenie Internatu, Szkoły  

i innych placówek dostępnych dla młodzieży szkolnej, 

6) wykorzystania wolnego czasu na wypoczynek, 

7) przyjmowania rodziców i opiekunów prawnych oraz osób odwiedzających  

w swoim pokoju, za wiedzą i zgodą wychowawcy do godziny 20.30. 

 

§ 33 

Obowiązki wychowanków Internatu 

1. Każdy wychowanek ma obowiązek: 

1) rzetelnie uczyć się i uczęszczać na zajęcia szkolne, 

2) przestrzegać ustalonego regulaminem rozkładu dnia, 

3) zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia 

społecznego, 

4) korzystać z wyżywienia w stołówce internatowej, 

5) dbać o mienie Internatu, estetyczny wygląd pokoju i otoczenia, zgłaszać 

wszelkie zauważone usterki, raz w miesiącu przeprowadzić generalne 

porządki w pokoju, 

6) pokryć koszty zniszczenia mienia Internatu w przypadku udowodnienia winy 

7) zgłaszać niedyspozycje zdrowotne i zwolnienia lekarskie wychowawcy, 

8) przestrzegać przepisów BHP i P.poż, 

9) odnotowywać wyjścia z Internatu w czasie wolnym w Książce wyjść  

i wyjazdów wychowanków, a powrót potwierdzić podpisem 
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10) po uzyskaniu zgody rodzica i wychowawcy odnotowywać wyjazdy  

        z internatu w Książce wyjść i wyjazdów wychowanków 

11)  niezwłocznie powiadomić  wychowawcę dyżurnego lub Kierownika                           

       Internatu o przyczynie opóźnienia powrotu. 

 

§ 34 

Zakazy 

1. Na terenie Internatu bezwzględnie zabrania się : 

1) Picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym, palenia tytoniu, używania 

narkotyków i innych środków odurzających oraz posiadania wymienionych 

używek. 

2) Wnoszenia i przechowywania napojów alkoholowych, środków żrących, 

duszących, chemicznych, ostrych i dużych narzędzi. 

3) Samowolnej zmiany zakwaterowania w pokojach. 

4) Wynoszenia mebli, sprzętów z pokoi mieszkalnych.  

5) Biegania po schodach i zjeżdżania po poręczy. 

6) Wyrzucania przez okno śmieci, butelek i innych przedmiotów. 

7) Siadania na parapetach i wystawiania nóg na zewnątrz. 

8) Hałasowania, zwłaszcza w godzinach nauki własnej i ciszy nocnej. 

9) Głośnego słuchania muzyki. 

    10) Ingerencji w instalację elektryczną, niszczenia kontaktów, puszek   

           rozdzielczych itp. 

    11) Dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń bez zgody wychowawcy. 

12) Podłączenia grzałek i kuchenek elektrycznych. 

13) Posiadania zwierząt. 

14) Przechowywania cennych przedmiotów i dużych kwot pieniężnych. 

15) Przebywania w czasie ciszy nocnej w pokojach innych wychowanków bez 

zgody wychowawcy. 

16) Innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu wychowanków. 

2.  Zabrania się samowolnego opuszczania Internatu - w przypadku samowolnego   

     opuszczenia Internatu przez wychowanka, wychowawcy nie ponoszą za niego   

     odpowiedzialności. 
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§ 35 

Uczniowscy przedstawiciele Internatu 

1. Współgospodarzem Internatu i rzecznikiem wychowanków jest Młodzieżowa 

Rada Internatu, której przedstawiciele: 

1) uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego Internatu  

i są współodpowiedzialni za jego realizację, 

2) zgłaszają Kierownikowi Internatu i wychowawcom postulaty dotyczące 

organizacji życia  w internacie, wolnego czasu wychowanków, itp. 

3) wnioskują o przyznanie wyróżnień i nagród, 

4) składają ogółowi mieszkańców sprawozdanie ze sposobu załatwienia 

zgłaszanych przez nich wniosków i postulatów, 

5) dbają o rzetelną realizację ustaleń regulaminu. 

 

§ 36 

Nagrody 

1. Za wzorową i przykładną postawę wychowanek Internatu może otrzymać 

następujące wyróżnienia i nagrody: 

1) pochwałę od wychowawcy grupy, 

2) pochwałę od Kierownika Internatu, 

3) pochwałę od Dyrektora Zespołu, 

4) nagrody rzeczowe. 

 

§ 37 

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie ustaleń regulaminu, lekceważenie obowiązków szkolnych, 

obowiązków w internacie - wychowanek może być ukarany: 

1) upomnieniem wychowawcy grupy, 

2) upomnieniem wychowawcy grupy z jednoczesnym powiadomieniem 

rodziców o nagannym zachowaniu, 

3) upomnienie Kierownika Internatu z jednoczesnym powiadomieniem 

rodziców o nagannym zachowaniu, 

4) skreślenie z listy mieszkańców Internatu decyzją Kierownika, 

poprzedzoną zasięgnięciem opinii Rady Wychowawców Internatu, 

z powiadomieniem Dyrektora Zespołu, 
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2. Wychowankowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kierownika Internatu 

do Dyrektora Zespołu, w terminie 3 dni. 

 

§ 38 

W trybie natychmiastowym, z pominięciem gradacji kar, wychowanek może 

zostać skreślony z listy mieszkańców Internatu za rażące naruszenie norm etycznych 

i obyczajowych, a w szczególności za zachowania zagrażające zdrowiu i życiu 

pozostałych wychowanków oraz pracowników Internatu. 

 

§ 39 

Sprawy porządkowe 

1. Wszystkie wyjścia i wyjazdy z Internatu odbywają się za wiedzą i zgodą 

wychowawcy.  

2. Oglądanie programu TV do godziny 21:45 po uprzednim przygotowaniu się  

do snu. Późniejsze oglądanie za zgodą wychowawcy dyżurnego. 

3. Wspólne spotkania młodzieży odbywają się w porze wolnej od nauki własnej,  

w pomieszczeniach do tego przeznaczonych do godziny 21:00. 

4. Osoby pozostające na sobotę i niedzielę zobowiązane są zgłosić ten fakt  

do piątku. 

5. Odwiedziny gości mogą mieć miejsce za wiedzą i zgodą wychowawcy 

dyżurnego. 

6. Obowiązujące młodzież godziny powrotu do Internatu: 

a. gimnazjum, 1 klasy ponadgimnazjalne : 20:30 

b. klasy 2, : 21:00 

c. klasy trzecie, maturalne i policealne: 21:30. 

7. Rozkład dnia: 

6:30 pobudka 

6:30 – 7:00 toaleta poranna, sprzątanie pokoi 

6:30 -7:30 śniadanie 

8:30 - 11:00 nauka własna dla klas popołudniowych 

11.00 – 12.00 czas wolny 

12:00 – 16:30 obiad 

16:00 – 18:30 nauka własna dla klas przedpołudniowych 

18:30 – 19:45 kolacja 
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19:45 -21:30 czas wolny, zajęcia w grupach wychowawczych 

21:30 – 22:00 toaleta wieczorna 

22:00 – 6:00 cisza nocna 

SOBOTA, NIEDZIELA 

9:00 – 19:00 czas wolny, odwiedziny gości 

 

 

 


