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REGULAMIN INTERNATU
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W SZCZECINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin Internatu opracowano na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017r. poz.59)

2) Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie. 

2. Regulamin określa: 

1) informacje o internacie, 

2) organizację internatu, 

3) zadania internatu, 

4) zadania wychowawców internatu, 

5) prawa i obowiązki wychowanków, rodzaje nagród i kar, 

6) dokumentację 

II .INFORMACJE O INTERNACIE

§ 2

Nazwa internatu brzmi: 

INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W SZCZECINIE 

§ 3

1. Internat jest  placówką opiekuńczo -  wychowawczą przy ZSO Nr 4, zorganizowaną dla
młodzieży  uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Internat jest  placówką koedukacyjną,  przeznaczoną w pierwszej kolejności dla uczniów
ZSO Nr 4, a także dla młodzieży publicznych szkół prowadzonych przez Gminę  Miasto
Szczecin.

 
3. W  szczególnych  przypadkach,  za  zgodą  Dyrektora  Szkoły  dopuszcza  się  możliwość

zamieszkania w internacie uczniów mieszkających na terenie miasta Szczecina.

4.  Szczegółowe  zasady  i  kryteria  naboru  do  Internatu  ZSO4  określa  (  zał.  nr  1)  oraz
harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny. 
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5.  Do internatu kandydaci zapisywani są raz na cały etap edukacji. W kolejnych latach
składa się deklarację o kontynuowaniu pobytu ( zał. nr 2)

3



§ 4

1. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje, Dyrektor Szkoły. 

2. Pracę w internacie organizuje i kieruje Kierownik Internatu. 

3. Za  realizację  zadań  opiekuńczo  –  wychowawczych  odpowiedzialna  jest  kadra
pedagogiczna oraz personel administracji i obsługi internatu. 

4. Celem zapewnienia nieprzerwanej opieki nad młodzieżą w internacie, ustalono codzienne
dyżury wychowawcze trwające od niedzieli od godz. 18:00 do piątku do godz. 16:00. 

5. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. 

6. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. Podział i przydział grup dokonywany jest
na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego przed 1 września każdego roku szkolnego. 

III. ORGANIZACJA INTERNATU

§ 5

1. Szczegółową organizację internatu określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ
prowadzący szkołę. 

2.  Gospodarkę  miejscami  w  internacie  prowadzi  Dyrektor  Szkoły  w  porozumieniu
z Kierownikiem Internatu. 

3.  Internat  zapewnia  wychowankom  w  okresie  nauki  szkolnej  zakwaterowanie
w pomieszczeniach mieszkalnych,  warunki  do nauki,  wypoczynku,  utrzymania codziennej
higieny osobistej. 

4. Zakwaterowanie  w  internacie  jest  możliwe  tylko  z  całodziennym  pełnym
wyżywieniem. Sposób naliczania i rozliczania kart żywieniowych oraz opłat za pobyt
w internacie określa   (zał. nr 3)

5.  Internat  zapewnia  wychowankom  całodzienne  wyżywienie  zgodne  z  obowiązującymi
normami i zasadami racjonalnego żywienia. 

6.  Internat  nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  za  mienie  prywatne  pozostawione
w pokojach mieszkalnych. 
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IV. ZADANIA INTERNATU

§ 6

1. Internat zapewnia wychowankom optymalne warunki w czasie pobierania przez nich nauki.

2.  Internat  planuje  i  realizuje  swoje  zadania  współdziałając  ze  szkołą,  rodzicami
wychowanków, organizacjami społecznymi oraz instytucjami i placówkami w środowisku. 

1) W  Internacie  obowiązuje  tzw.  „  Nauka  własna”  od  godziny  19.30  –  21.00.
Wychowanek  na  prośbę  rodzica  jednorazowo telefonicznie  lub  pisemnie  na  okres
pierwszego  lub  drugiego  semestru  (  druk  oświadczenia  –  zał.  nr 4 )  może  być
zwolniony z „ Nauki własnej”.

2) Wychowanek traci przywilej zwolnienia z „ Nauki własnej” w momencie 
przejścia wychowanka/i na tzw. „ Pobyt warunkowy”  §13  pkt.1,  ppkt. 6             

3.    Do zadań internatu w szczególności należy:

1)  zapewnienie  właściwych  warunków  do  nauki,  rozwijania  zainteresowań
i uzdolnień, 

2)  zapewnienie  wychowankom  codziennego  wyżywienia  i  całodobowego
zakwaterowania, 

3) zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych, 

4) stwarzanie możliwości do uczestniczenia w kulturze, 

5) upowszechnianie kultury fizycznej oraz troska o zdrowie wychowanków, 

6)  wyrabianie  zaradności  życiowej  wychowanków,  rozwijanie  samodzielności
i samorządności, wdrożenie do demokracji życia, 

7) wyrabianie kultury współżycia, koleżeńskiej postawy i umiejętności współdziałania
w zespole, 

8) wyrabianie szacunku i troski o sprzęt, stanowiący wyposażenie internatu, , dbanie
o estetykę i czystość pomieszczeń internatu. 

5. Organizacja życia w internacie:

1) pobudka sygnalizowana dzwonkiem godz. 06.00 i 06.30,
1.1 uczniowie ZSO nr 4 dodatkowo budzeni są wg. indywidualnego planu zajęć.
Pozostali uczniowie na indywidualną prośbę wychowanka lub rodzica,

2) śniadanie godz.  06.30 – 08.00,
3) sporządzenie listy wychowanków pozostających w internacie po godzinie 09.00,
4) kontrola  stanu  czystości  w  pokojach  mieszkalnych  oraz  pomieszczeniach

ogólnodostępnych,
5) obiad    godz.  13.30 – 17.00, w piątki w godz. 12.30 – 15.00,
6) możliwość odwiedzin przez koleżanki i kolegów od poniedziałku do czwartku w

godz.  14.00 – 19.30,
7) kolacja godz.   18.00 – 19.00,
8) nauka własna  godz.  19.30. – 21.00,
9) toaleta wieczorna ,
10) cisza nocna  godz.  22.00 – 06.00.
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§ 7

1. Zadania o których mowa w § 6 realizuje Kierownik Internatu przy pomocy: 

1) Zespołu Wychowawczego Internatu, 

§ 8.

1. Do zadań Zespołu Wychowawczego Internatu należy: 

1)  inicjowanie  i  organizowanie  różnych  form  działalności  opiekuńczo  –
wychowawczej internatu, 

2) opracowywanie programu wychowawczego internatu i planu działań opiekuńczo -
wychowawczych,  dokonywanie  analizy  i  oceny  pracy  opiekuńczo-wychowawczej
internatu, 

3) ustalanie wniosków zmierzających do podnoszenia poziomu działalności Zespołu
Wychowawczego, 

4) formułowanie wniosków w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, 

5) organizowanie samokształcenia wychowawców, 

6)  Zespół  Wychowawczy  Internatu  stanowią  wszyscy  pracownicy  pedagogiczni
zatrudnieni w internacie. 

7) Kierownik Internatu jest przewodniczącym Zespołu Wychowawczego Internatu. 

8) Pracownicy pedagogiczni internatu są członkami Rady Pedagogicznej ZSO4. 

§ 9.

1.  Młodzieżowa  Rada  Internatu  (  MRI)  jest  organem  reprezentującym   mieszkańców
internatu.

2.  Do Młodzieżowej Rady Internatu  mogą kandydować wszyscy wychowankowie internatu

3.  Młodzieżowa  Rada  Internatu  wybierana  jest  na  początku  roku  szkolnego  w  drodze
demokratycznych wyborów na okres jednego roku. 

4. Koordynatorem prac MRI jest opiekun wybierany spośród wychowawców. 

5. W skład MRI wchodzą;
       

1) Przewodniczący
2) Zastępca przewodniczącego
3) Członkowie  poszczególnych  sekcji  –  porządkowej,  kulturalno  –  rozrywkowej,

sportowej oraz naukowej 

6. Do zadań MRI należy: 

1) organizowanie wzajemnej pomocy w nauce, 

2) organizowanie zajęć kulturalnych i sportowych w internacie, 
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3) troska o utrzymanie czystości, porządku i estetyki w pomieszczeniach internatu, 

4)  czuwanie  nad  prawidłowym  funkcjonowaniem  zasad  współżycia  w  zespole
wychowanków, 

5)  reprezentowanie  ogółu  wychowanków,  ich  potrzeb  na  terenie  internatu,  szkoły
i w środowisku. 

V. ZADANIA WYCHOWAWCÓW INTERNATU

§ 10

1. Wychowawca: 

1) odpowiada za zdrowie, życie i bezpieczeństwo wychowanków, egzekwuje w grupie
wychowawczej  wymagania  w  zakresie  higieny  osobistej,  kształtuje  potrzebę  życia
w czystym i estetycznym pomieszczeniu, realizuje program wychowawczy internatu, 

2)  systematycznie  i  planowo  poznaje  grupę  wychowawczą  i  poszczególnych
wychowanków,  uczestniczy  we  wszystkich  ogólnych  zebraniach  wychowanków
internatu  i  zebraniach  swojej  grupy,  dba  o  właściwą  atmosferę  wychowawczą
w internacie, 

3) wymaga poszanowania sprzętu i mienia internatu oraz innych wychowanków; 

4) stawia wysokie wymagania w zakresie kultury osobistej i relacji międzyludzkich, 

5) organizuje naukę własną wychowanków, w razie potrzeby udziela odpowiedniej
pomocy, 

6)  inspiruje  do  efektywnego  wykorzystania  czasu  wolnego,  służy  radą  i  pomocą
w przygotowaniu zajęć, okolicznościowych imprez itp., 

7) utrzymuje dyscyplinę, porządek i punktualny przebieg czynności i zajęć zgodny
z rozkładem dnia, 

8) starannie i na bieżąco prowadzi wymaganą dokumentację pracy wychowawczej, 

9)  bezwzględnie  przestrzega  dyscypliny  pracy,  zwłaszcza  czasu  pracy  określonego
harmonogramem, 

10)  przestrzega  przepisów  bhp,  p.poż.  –  informuje  Kierownika  Internatu
o zaobserwowanych awariach i usterkach technicznych, 

11) współpracuje ze szkołą i domem rodzinnym. 

2. Ponadto wychowawca: 

1)  podejmuje  prace  wynikające  z  organizacji  całokształtu  działalności  internatu,
wykonuje czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły lub Kierownika Internatu, 

2) podnosi poziom swoich kwalifikacji i umiejętności, 

3)  uczestniczy  w  posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej  ZSO  Nr  4  i  posiedzeniach
Zespołu Wychowawczego Internatu. 

3.Szczegółowy  zakres  zadań  i  czynności  w  czasie  pełnienia  dyżurów  określa  zakres
obowiązków wychowawcy internatu. 
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VI. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

§ 11

SYSTEM NAGRÓD I KONSEKWENCJE WYCHOWAWCZE WYNIKAJĄCE
Z NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU INTERNATU ZSO NR 4

1. Wychowankowie mają prawo do: 

1) życzliwej opieki wychowawczej, opieki w razie choroby i złego samopoczucia, 

2) udziału we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, 

3) swobody myśli, wyznania, poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach
osobistych, 

4) rozwijania zainteresowań i zdolności, kulturalnego wypoczynku, 

5)  współudziału  w  decydowaniu  o  sprawach  wychowawczych  i  organizacyjnych
internatu, 

6)  pomocy  w  przypadku  trudności  osobistych,  problemów  w  nauce  i  kłopotach
związanych z mieszkaniem w internacie, 

7) wyjazdu do domu w środku tygodnia, za wiedzą wychowawcy i zgodą rodziców, 

8) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu internatu
zgodnie z jego przeznaczeniem i wyznaczonych porach, 

9) pełnienia funkcji w Młodzieżowej Radzie Internatu, 

10) odwiedzin przez rodziców natomiast koledzy i koleżanki za zgodą wychowawcy
mogą przebywać w internacie w wyznaczonym miejscu i czasie     ( roz. IV, § 6, pkt.4,
ppkt. 6)

11)  do  informacji  na  temat  pozytywnych i  negatywnych uwag wychowawcy i  ich
konsekwencjach. 

2. Wychowankowie mają obowiązek: 

1) systematycznego uczenia się, racjonalnego wykorzystywania czasu przeznaczonego
na naukę własną, 

2) punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia w szkole, 

3) przestrzegania rozkładu dnia, zaleceń wychowawcy i innych pracowników internatu
oraz członków samorządów, 

4) utrzymywania czystości, estetyki pomieszczeń ( zał. nr 5) i otoczenia internatu, 

5) przestrzegania higieny osobistej i schludnego wyglądu, 

6) szanowania mienia internatu oraz własności innych wychowanków, 

6.1 wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu ,   

      wyposażenia wychowanek zobowiązany jest naprawić lub zniszczony sprzęt,  

      wyposażenie odkupić.  

7)  aktywnego  uczestniczenia  w  realizacji  zadań  podejmowanych  przez  grupę
i samorząd internatu, 
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8) kulturalnego zachowania się, szanowania innych, 

9) szanowania i respektowania praw innych, 

10) zgłaszania zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu, 

11) uiszczania należności za obowiązkowe całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie
w terminie ustalonym procedurami, 

12)  przestrzegania  Regulaminu  Internatu,  procedur  i  obowiązujących  przepisów
prawa; 

13) informowania wychowawców o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych.
14) przebywania w internacie od godziny 19.30 na obowiązującej nauce własnej.
 

3. Wychowankowie na własną odpowiedzialność posiadają w internacie wartościowe    
przedmioty, biżuterię, większą gotówkę.

4. Wychowankom zabrania się: 

1) przywłaszczenia cudzych rzeczy, 

2) wprowadzania osób obcych bez uzyskania zgody wychowawcy, 

3)posiadania,  spożywania  i  znajdowania  się  pod  wpływem  alkoholu  na  terenie
internatu,

4)  posiadania,  zażywania  i  rozprowadzania  substancji  odurzających  na  terenie
internatu

5)palenia  papierosów  (również  elektronicznych)  we  wszystkich  pomieszczeniach
internatu, na stołówce i terenie należącym do szkoły,

6)  wychylania  się  przez  okna,  siadania  na  parapetach,  otwierania  okien  na  klatce
schodowej i w ciągach komunikacyjnych,. 

7) biegania w ciągach komunikacyjnych, 

8) otwierania hydrantów, 

9) posiadania przedmiotów niebezpiecznych (broni, atrap broni itp.), 

10) posiadania odbiorników TV, grzałek, czajników, grzejników, żelazek, 

11) samowolnej zmiany pokoju bez zgody wychowawcy, 

12) samowolnego wnoszenia i wynoszenia, przestawiania mebli i sprzętów w każdym
pomieszczeniu internatu, 

13) przywożenia własnych mebli, 

14) wieszania, przybijania, dziurawienia, malowania, klejenia na ścianach, sufitach,
drzwiach, meblach, podłogach we wszystkich pomieszczeń internatu, 

15) używania sprzętów i urządzeń niezgodnie z instrukcją i zasadami BHP, 

16)  jakiejkolwiek  ingerencji  w  instalacje  elektryczne,  hydrauliczne,  wodno-
kanalizacyjne itp., 

17) używania świeczek,  kadzidełek,  substancji  łatwopalnych oraz źródeł  otwartego
ognia. 

§ 12

1. Nagrody i wyróżnienia: 
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1) wyróżnienie wychowanka przez wychowawcę przed grupą, 

2) przyznanie dyplomu,

3)  wyróżnienie  wychowanka  wobec  mieszkańców  internatu  przez  Kierownika
Internatu, 

4) wysłanie listu pochwalnego do rodziców, 

5) wysłanie listu pochwalnego do szkoły, 

6) nagrody rzeczowe 

2. Wychowanek może być wyróżniony i nagradzany za: 

1) dobre wyniki w nauce, 

2) życzliwy stosunek do współmieszkańców, 

3) wysoką kulturę osobistą, 

4) aktywny udział w pracach na rzecz internatu i środowiska, 

5) inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt internatowi.

§ 13

1. Internat stosuje następujące rodzaje kar:

 

1) rozmowa wychowawcza z ustnym upomnieniem wychowawcy, 

2) poinformowanie Zespołu Wychowawczego i wpis do zeszytów raportów, 

3) rozmowa wychowawcza z Kierownikiem Internatu i podjęcie działań modelujących
zachowania niepożądane wychowanka, 

4) zastosowanie formy osobistego zobowiązania (forma ustna lub pisemna), 

5) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się dziecka, 

6) zastosowanie sankcji pobytu warunkowego (jeden semestr lub cały rok), 

7) powiadomienie wychowawcy klasowego o nagannym zachowaniu się ucznia, 

8) powiadomienie Dyrektora Szkoły o nagannym zachowaniu, 

9) relegowanie wychowanka z internatu na czas określony, 

10) relegowanie wychowanka z internatu, 

11) relegowanie  wychowanka  w  rygorze  natychmiastowej  wykonalności
z pominięciem gradacji kar w przypadku: 
11.1 Palenia papierosów na terenie internatu (również elektronicznych),

11.2 Posiadania, spożywania i znajdowania się pod wpływem alkoholu na terenie
internatu, 

11.3 Posiadania, zażywania i rozprowadzania substancji odurzających na terenie
internatu, 

11.4 Popełnienia przestępstwa z KK ściganego z urzędu. 
2. Wychowanek może być ukarany za: 

1) lekceważenie obowiązków szkolnych, 

2) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej, 
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3) naruszenie nietykalności cielesnej, 

4) niszczenie mienia internatu, 

5) wywieranie szkodliwego wpływu na kolegów, 

6) posiadanie i picie alkoholu, 

7) posiadanie i zażywanie narkotyków, 

8) kradzieże, 

9) chuligaństwo, 

10) nieprzestrzeganie regulaminu, zasad, procedur Internatu, 

11) łamanie obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

4. O relegowaniu, rodzice wychowanka informowani są w formie pisemnej przez Dyrektora
ZSO Nr 4. 

5.  W przypadku  relegowania  wychowanka  z  Internatu  ZSO  Nr  4  –  wychowankowi  nie
przysługuje zwrot kosztów za pobyt. 

6. Wychowankowie, ich rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną
za zniszczone mienie. 

7.  Wniosek  o  przyznaniu  wychowankom  internatu  nagród  lub  kar  podejmuje  Zespół
Wychowawczy. W oparciu o analizę zdarzenia,  Dyrektor ZSO Nr 4 podejmuje ostateczną
decyzję o relegowaniu wychowanka. 

VII. DOKUMENTACJA

§ 14

1. Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1) Program Wychowawczy Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na dany
rok szkolny 

2 )zeszyt raportów, 

3) dziennik zajęć grup wychowawczych, 

4) dziennik zajęć w godzinach dodatkowych, 

5) harmonogram dyżurów wychowawczych, 

6) sprawozdanie z posiedzenia  zespołu wychowawczego internatu, 

7 ) książkę meldunkową wychowanków, 

8 )listy wychowanków z grafikiem zakwaterowania 

9) dokumentację medyczną wychowanków. 

2.  Internat przechowuje dokumentację zgodnie z  przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych.
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Załączniki;

1.Zasady naboru do Internatu ZSO nr 4 w Szczecinie – ( zał. nr 1)

2.Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w internacie ZSO nr 4 – ( zał. nr 2)

3.Naliczanie i rozliczanie kat żywieniowych oraz opłat za pobyt w internacie ZSO nr 4 -  ( zał. nr 3)

4.„ Oświadczenie” – ( zał. nr 4)

5.„ Pokój na medal” – ( zał. nr 5) 

Regulamin został zatwierdzony i obowiązuje od dnia 01.09.2018 roku.
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