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§ 1. Podstawa prawna. 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) 

z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r , poz. 1379) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 

i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez 

rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2010 nr 52, poz. 467). 

4. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 

526). 

5. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej. 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą. 

2. Internat zapewnia wychowankom opiekę w czasie odbywania przez nich nauki poza 

miejscem zamieszkania. 

3. Internat jest placówką koedukacyjną 

4. Zakwaterowanie wychowanków w Internacie jest bezpłatne. 

5. Wyżywienie wychowanków jest odpłatne - jego warunki określają oddzielne przepisy. 

6. Wychowankowie internatu mają zapewnioną opiekę pielęgniarską w dniach nauki szkolnej, 

której organizację określają odrębne przepisy. 

7. Pracownicy internatu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione 

bez nadzoru właściciela. 

8. Rzeczy wartościowe i pieniądze wychowanek może pozostawić w depozycie  u swojego 

wychowawcy. 

9. Na terenie Internatu mogą prowadzić działalność stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 

za zgodą Dyrekcji Ośrodka. 

 

§ 3. Zadania Internatu 

1. Do zadań internatu w szczególności należy: 



 zapewnienie całodobowego zakwaterowania oraz właściwych warunków do nauki 

i wypoczynku, 

 zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi 

normami i zasadami racjonalnego żywienia, 

 zapewnienie właściwych warunków sanitarno - higienicznych, 

 zapewnienie wychowankom fachowej opieki wychowawczej umożliwiającej realizację 

pełnego procesu rewalidacji i wszechstronnego rozwoju zgodnie z planem pracy 

opiekuńczo-wychowawczym  Internatu. 

 

 § 4. Organizacja pracy  

 

1. Internat zapewnia całodobową opiekę przez 7 dni w tygodniu w trakcie roku szkolnego, za 

wyjątkiem wakacji, ferii i przerw świątecznych. 

2. W Internacie obowiązuje  określony rozkład dnia: w dniach zajęć szkolnych, w dniach 

wolnych od zajęć szkolnych, 

3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00. 

4. Nauka własna jest obowiązkowa: 

 dla grup młodszych w godzinach 16.00 – 18.00, 

 dla grup starszych 16.00 – 18.00 oraz 18.30 – 19.30 

  

§ 5. Pracownicy internatu 

 

1. Za całokształt działalności wychowawczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej oraz właściwe 

funkcjonowanie Internatu odpowiada kierownik Internatu. 

2. Kierownik Internatu wraz z wychowawcami grup, opracowuje system zintegrowanych 

działań diagnostycznych, opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych 

i kulturalnych internatu. 

3. W Internacie zatrudnia się pracowników pedagogicznych: nauczycieli - wychowawców. 

4. Zadania wychowawcy Internatu są zapisane w Statucie Ośrodka. 

5. Zespół wychowawczy pracuje zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. 

 

§ 6 Wychowankowie internatu 

 

1. Nabór wychowanków do internatu odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu. 

2. Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone w Regulaminie 



Internatu. 

3. Każda grupa wychowawcza wybiera spośród siebie przedstawicieli reprezentujących grupę  

do Młodzieżowej Radzie Internatu. 

4. Do zadań MRI w szczególności należy: 

 reprezentowanie ogółu wychowanków, ich potrzeb na terenie Internatu i Ośrodka, 

 wysuwanie decyzji w sprawach dotyczących życia w Internacie, 

 koordynowanie samorządnej działalności wychowanków, 

 sprawowanie pieczy nad przestrzeganiem norm i zasad życia w Internacie oraz 

Regulaminu Internatu, 

 organizowanie imprez, uroczystości i wycieczek o charakterze ogólno-internatowym, 

 współpraca w zwalczaniu wszelkich przejawów demoralizacji i skłonności do nałogów. 

5. Samorząd Internatu może wnioskować o nagrody i wyróżnienia dla wychowanków. 

 

§ 7. Obowiązki wychowanków 

 

1. Wszystkich wychowanków obowiązuje przestrzeganie przepisów bhp w Internacie oraz 

znajomość instrukcji p.poż i planów ewakuacyjnych znajdujących się na piętrze. 

2. Wychowanek jest zobowiązany do oszczędnego i prawidłowego użytkowania energii 

elektrycznej oraz wody. 

3. Wychowanek ma obowiązki wynikające z Regulaminu Internatu: 

 należycie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną oraz  zgłaszać 

wychowawcy trudności w nauce. 

 dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń internackich poprzez: utrzymywanie 

porządku we wszystkich pomieszczeniach tj. pokoje, korytarze, łazienki, świetlice, 

kuchnia 

 nosić obuwie zmienne w Internacie 

 dbać o higienę osobistą, schludny, estetyczny, dostosowany do warunków 

atmosferycznych ubiór 

 aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczych oraz w życiu internatu 

 przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, wychowawców  

i innych pracowników Ośrodka. 

4. W przypadku choroby wychowankowie mają obowiązek zgłosić się do  wychowawcy 

dyżurującego, pielęgniarki 

5. Wychowanek powinien czuć się współodpowiedzialny za mienie internatu, zgłaszać 

niezwłocznie kierownikowi internatu lub wychowawcom, wszelkie spostrzeżone 



uszkodzenia oraz niszczenie mienia znajdującego się w internacie. W przypadku 

rozmyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez wychowanka odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. 

 

§ 8. Prawa wychowanków 

 

1. Wychowankowie mają prawo do: 

 traktowania zgodnego z zasadami zawartymi w dokumentach najwyższego rzędu  

tj. "Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka" i "Konwencji o Prawach Dziecka". 

W szczególności dotyczy to: 

a. poszanowania nietykalności i godności osobistej, 

b. tolerancji i poszanowania wszelkich odrębności światopoglądowych i religijnych, 

c. swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób nie naruszający norm współżycia 

społecznego. 

 właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz rewalidacji, 

 opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy,   

 dyskrecji w sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, 

przyjaźni i uczuć, 

 rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

 prawo do pomocy w przypadku trudności w nauce, 

 poradnictwa we wszystkich istotnych sprawach oraz do uzyskiwania pomocy od 

wychowawców i kierownika internatu 

 prawo do zgłoszenia projektów i wniosków dotyczących polepszenia warunków życia, 

ochrony zdrowia i wypoczynku w internacie do MRI, która przekazuje je kierownikowi 

internatu. 

 

§ 9. Obowiązujące zakazy dla wychowanków internatu 

 

Podczas pobytu w Internacie wychowankom zabrania się: 

1. Palenia papierosów i picia alkoholu oraz używania środków odurzających. 

2. Uprawiania gier hazardowych, handlu oraz używania zagrażających bezpieczeństwu 

mieszkańców przedmiotów i urządzeń 

3. Kradzieży i przywłaszczenia cudzych rzeczy. 

4. Wymuszania pieniędzy, rzeczy osobistych, usług oraz zastraszania. 



5. Przetrzymywania materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 

6. Manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych. 

7. Samowolnego oddalania się z internatu. 

8. Oddalania się z części piętra danej grupy bez zgody wychowawcy. 

9. Siadania na parapetach, wychylania się przez okno oraz wszelkich zachowań zagrażających 

bezpieczeństwu własnemu i innych. 

10. Przebywania w pokojach innych wychowanków bez ich zgody lub wiedzy. 

11. Używania grzałek, czajników elektrycznych, tosterów itp.  

 

§ 10. Nagrody i kary 

 

1. Kierownik internatu lub wychowawca grupy informują rodziców/opiekunów prawnych 

wychowanka o przyznaniu nagrody lub zastosowaniu kary. 

2. Wychowanek może zostać nagrodzony za: 

 wzorowe wypełnianie obowiązków wychowanka internatu, 

 aktywny udział w pracach na rzecz Internatu, Ośrodka i środowiska, 

 pomoc koleżeńską, 

 

3. Wychowanek może otrzymać nagrodę w następującej formie: 

 pochwała wychowawcy wobec grupy, 

 pochwała kierownika internatu na forum internatu, 

 list gratulacyjny do rodziców lub opiekunów prawnych, 

 dyplom uznania, 

 nagroda rzeczowa, 

4. Wychowanek może zostać ukarany za: 

 nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie Regulaminu Internatu, 

 nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy i zarządzeń kierownika internatu, 

 za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, 

 szkodliwy wpływ na innych mieszkańców internatu. 

5. Wychowanek może otrzymać karę w następującej formie: 

 rozmowa  ostrzegawcza, 

 upomnienie wychowawcy na forum grupy, całej społeczności internatu 

 czasowe ograniczenie przywilejów, 

 wykonie pracy społecznie użytecznej na rzecz Internatu /np.gazetka tematyczna, 



przygotowanie referatu itp./ 

 upomnienie  kierownika internatu, 

 upomnienie lub nagana dyrektora Ośrodka, 

 ustne lub pisemne powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych, 

 czasowe zawieszenie w prawach wychowanka 

 wydalenie z Internatu na pewien okres lub na stałe. 

6. Wydalenie wychowanka z Internatu następuje w wyniku: 

 Decyzji dyrektora Ośrodka, kierownika internatu, zespołu wychowawczego, psychologa, 

pedagoga po wykorzystaniu wszystkich dostępnych możliwości oddziaływań 

wychowawczych oraz w przypadku braku współpracy wychowanka nad uzyskaniem 

pozytywnych zmian w jego zachowaniu, 

 decyzji dyrektora Ośrodka, kierownika internatu ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku rażącego naruszenia podstawowych zasad funkcjonowania społecznego lub 

Regulaminu Internatu. 

 

§ 11. Odwołania 

 

1. Wychowanek, skreślony z listy mieszkańców internatu oraz rodzic (opiekun prawny), może 

w terminie 7 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu wnieść odwołanie do Dyrektora 

Ośrodka. 

2. Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje o: 

 utrzymaniu wymierzonej kary, 

 uchyleniu wymierzonej kary. 

 

 

§ 12. Zasady wyjść i wyjazdów z Internatu 

 

I. Wyjścia wychowanków  z Internatu: 

1. Wychowanek może samodzielnie wyjść z Internatu w czasie wolnym od zajęć, gdy spełnia 

jednocześnie warunki określone w punktach a, b, c, d: 

a. ma  18 rok życia, 

b. posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów wyrażoną na odpowiednim 

oświadczeniu. Oświadczenie to powinno znajdować się w dokumentacji internatu, 

c. spełnia kryteria samodzielnych wyjść, które są określone w Regulaminie Internatu, 

d. uzyska zgodę wychowawcy pełniącego dyżur w grupie. 



2. Każde samodzielne wyjście do miasta musi zostać odnotowane w "Zeszycie wyjść do 

miasta". 

3. Samodzielne wyjścia poza Internat mogą odbywać się do godziny 16.00, w szczególnych 

sytuacjach o godzinie powrotu decyduje kierownik internatu oraz wychowawca pełniący 

dyżur w grupie. 

4. Samodzielne wyjścia wychowanków można zawiesić w przypadkach: 

 niepunktualnego powrotu, 

 informacji o niestosownym zachowaniu podczas wyjścia ( np. spożywanie alkoholu, 

zakłócanie porządku publicznego) 

5. Wychowanek może samodzielnie uczestniczyć w zajęciach popołudniowych, 

organizowanych poza Ośrodkiem, gdy spełnia warunki: 

a. posiada pisemną zgodę rodziców/prawnego opiekuna znajdującą się w dokumentacji 

internatu, 

b. uzyska zgodę kierownika internatu i wychowawcy pełniącego dyżur w grupie. 

 

II. Wyjazdy do domu: 

1. Wychowanek może samodzielnie wyjeżdżać do domu/placówki opiekuńczo-wychowawczej   

gdy spełnia jednocześnie warunki określone w punktach a i b: 

a. ma ukończone 13 lat, 

b. posiada pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów wyrażoną na odpowiednim 

oświadczeniu. Oświadczenie to  znajduje  się w dokumentacji internatu. 

2. Wychowankowie mogą samodzielnie wyjeżdżać do domu/placówki opiekuńczo-

wychowawczej w piątek po lekcjach lub w dni poprzedzające dni wolne od nauki. 

3. Wyjazd w innym dniu niż określonym w pkt. 1 następuje każdorazowo na pisemną prośbę - 

zgodę rodziców/prawnych opiekunów (np. faks od rodzica/opiekuna prawnego) lub własny 

wniosek w przypadku wychowanków pełnoletnich. 

4. W przypadkach losowych zgodę na wyjazd może udzielić dyrektor Ośrodka, kierownik 

internatu. 

5. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych wymagają zgody dyrektora 

poszczególnej szkoły. 

6. Wychowankowie nie posiadający zgody na samodzielny powrót do domu/placówki 

opiekuńczo-wychowawczej są zabierani przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby 

pisemnie przez nich upoważnione. 

7. Wychowanek wyjeżdżając z Internatu ma obowiązek zgłoszenia tego wychowawcy,  

bezpośrednio przed wyjazdem. 



8. Wychowawca pełniący dyżur odnotowuje każdy wyjazd w "Zeszycie wyjazdów do domu". 

9. Przyjazd do Internatu powinien nastąpić najpóźniej do godziny  19.00. 

                                            

§ 13. Dokumentacja 

            Pracownicy pedagogiczni internatu zobowiązani są do prowadzenia: 

1. Dzienników zajęć wychowawczych. 

2. Zeszyt obserwacji wychowanków. 

3. Zeszyt wyjść i wyjazdów wychowanków. 

4. Zeszyt raportów dyżurów nocnych i budzenia. 

5. Planu pracy opiekuńczo – wychowawczej z grupą 

6. Planu pracy sekcji. 

7. Miesięcznego planu zajęć z grupą 

8. Plan dyżurów wychowawców 

9. Księgi zastępstw 

 



 

 

 


