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Podstawy prawne opracowania Regulaminu: 

 

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 ze 
zmianami) 

2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.( Dz. U. z 2017r. poz. 1189) 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji ( Dz. U. z 2017 r. poz.1646) 

5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.w sprawie 
nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Z 2017r. poz. 1658) 

6. Statut Szkoły. 
 
 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Powiatowego 

Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, przeznaczoną głównie dla uczniów szkoły oraz uczniów 

innych szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Internat jest placówką koedukacyjną. 

3. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyjątkiem ferii letnich i zimowych 

oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

4. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor szkoły. 

5. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan wychowawczo-profilaktyczny 

oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Internatu. 

6. Internat współpracuje z rodzicami wychowanków oraz wychowankami poprzez 

Młodzieżową Radę Internatu. 



7. Regulamin Internatu, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem prawnym 

regulującym działalność Internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną Powiatowego 

Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie. 

 

II. Cele i zadania internatu 

 

1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie 

opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny. 

2. Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich  

nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

3. Zapewnienie wychowankom całodziennego odpłatnego  wyżywienia  i zakwaterowania. 

4. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i 

uzdolnień. 

5. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

6. Kształtowanie właściwych postaw wychowanków. 

7. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie kulturalnej  

rozrywki. 

8. Upowszechnianie kultury fizycznej, dbałości o własny stan zdrowia oraz motywowanie do  

stałego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. 

9. Wdrożenie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych  

i samoobsługowych. 

10. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i  

 samorządności. 

11. Kształtowanie kultury osobistej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad moralnych,  

tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności.  

12. Wspieranie wychowanków w rozwiązywaniu ich problemów. 

 

 

 



III     Warunki przyjęcia do internatu 

 

1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń: 

a)  mieszkający w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiada 

ustalonym kryteriom. 

b) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w  

istotny sposób utrudniony, 

c) uczeń, którego sytuacja życiowa zmusza do ubiegania się o miejsce w internacie w celu 

kontynuowania nauki. 

2. Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice, opiekunowie) do Dyrektora szkoły 

lub poprzez wychowawcę. 

3. Uczeń ubiegający się o miejsce w internacie po raz pierwszy składa podanie o przyjęcie do  

internatu wraz z innymi dokumentami określonymi w odrębnych przepisach, w szkole w 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

5. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje Rada Wychowawcza Internatu. 

6. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do  

Dyrektora szkoły. 

 

        

IV. Organizacja pracy w internacie 

    

1. Internat czynny jest w czasie trwania zajęć dydaktycznych w szkole, ( od niedzieli od 

godz.16.00 do  piątku do godziny 16.00). 

2. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca lub wychowawcy grup zgodnie z 

opracowanym rozkładem godzin pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie. 

3. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze. W każdej grupie liczba 

wychowanków nie przekracza 35. 

4.Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie, obejmującej także uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 



4. Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wychowawczą wynosi co najmniej 49 

godzin zegarowych tygodniowo. 

5. Internat sprawuje opiekę wychowawczą 24 godziny na dobę. 

6. Internat prowadzi następująca dokumentację: 

a) Dziennik zajęć internatu, 

b) Księga ewidencji wychowanków, 

c) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu, 

d) Rozkład godzin opiekuńczo-wychowawczych, 

e) Zeszyt protokołów Rady Wychowawczej Internatu, 

f) Zeszyt uwag i informacji,  

g) Zeszyt raportów zgodny z rozkładem pracy wychowawców. 

7. Wychowanek internatu ponosi następujące koszty: 

a) koszt wyżywienia (wsad do kotła), co roku ustalany i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły, 

b) zryczałtowaną opłatę pokrywającą częściowe koszty utrzymania internatu proporcjonalnie 

do czasu pobytu ustaloną i zatwierdzoną przez Dyrektora szkoły. 

 

V.  Pracownicy Internatu 

 

1. Internat zatrudnia: 

  a) pracowników pedagogicznych  

  b) pracowników obsługi. 

2. Pracownicy pedagogiczni internatu są członkami Rady Wychowawczej Internatu oraz  Rady 

Pedagogicznej Szkoły. 

3.Nadzór pedagogiczny nad pracą internatu sprawuje Dyrektor szkoły. 

4. Obowiązki Dyrektora szkoły określa szczegółowy zakres czynności. Obowiązki  

wychowawcy wynikają z Karty Nauczyciela oraz zadań opiekuńczo-wychowawczych, a w 

szczególności należy do nich: 



a) stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do nauki, wszechstronnego rozwoju i 

wypoczynku w internacie, 

c) wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi w internacie, 

d) współdziałanie z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

e) udzielanie porad i pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń 

szkolnych i kontaktów rówieśniczych. 

 

VI.  Rada Wychowawcza Internatu    

 

1.Rada Wychowawcza internatu jest organem powołanym do opracowywania planów pracy i  

programów działania. 

2.Oceniania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych. 

3. Rozwiązywania problemów wychowawczych i podejmowania decyzji. 

4. Przewodniczącym Rady Wychowawczej Internatu jest Dyrektor szkoły, członkami Rady - 

wychowawcy. 

5. Na posiedzenia Rady Wychowawczej Internatu w wyjątkowych przypadkach mogą być 

zapraszani przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu. 

6. Do zadań Rady Wychowawczej należy: 

 a) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej, 

 b) opracowanie  planu działalności opiekuńczo-wychowawczej, 

 c) dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej  

internatu, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej 

działalności, 

d) podejmowania decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom, 

e) organizowanie samokształcenia wychowawców, 

f) Rada Wychowawcza spotyka się na naradach zwoływanych przez Dyrektora szkoły. 

7. Plan działań opiekuńczo-wychowawczych zatwierdza Dyrektor szkoły. 

 

 



 

 

VII.  Samorząd w internacie 

 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie tworzą samorząd internatu. 

2. Pracą samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu  

internatu zwany Młodzieżową Radą Internatu. 

3.Wychowankowie grup wybierają spośród siebie Młodzieżową Radę Internatu w wyborach 

jawnych i bezpośrednich. 

4. Skład Młodzieżowej Rady Internatu wybierany jest w wyborach przez wszystkich 

mieszkańców internatu. 

5. Do zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy: 

a) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy 

opiekuńczo-wychowawczej, 

b) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych 

przez nich, 

c) poręczanie za kolegów, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym  

funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków, 

d) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie szkoły i internatu, 

e) udzielanie wzajemnej pomocy w nauce, zwłaszcza w wyrównywaniu poziomu wiedzy, 

uzupełnianiu braków wynikających z różnych obiektywnych przyczyn, 

f) inicjowanie i organizowanie życia kulturalnego w internacie, 

g) dbanie o porządek i estetykę w pomieszczeniach i wokół budynku internatu, 

h) występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz internatu. 

6. Młodzieżowa Rada Internatu postuluje i ustala program swej działalności z opiekunem. 

 

 

 

 



 

 

VIII.  Prawa wychowanka Internatu 

 

Wychowanek ma prawo do: 

a) zakwaterowania w pomieszczeniach internatu i korzystania z całodziennego, odpłatnego 

wyżywienia, 

b) korzystania z pomieszczeń, wszystkich urządzeń oraz pomocy dydaktycznych internatu  

służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień, 

c) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w 

porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych i kołach zainteresowań, 

d) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we  

wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, 

e) odwiedzin rodziców i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu za  

wiedzą wychowawcy w wyznaczonym czasie, 

f) wyjść i wyjazdów z internatu po dopełnieniu obowiązkowych formalności, 

g) udziału w pracach sekcji działających na terenie internatu. 

 

IX.  Obowiązki wychowanka Internatu 

 

Wychowanek ma obowiązek: 

a) systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i  

warunki do nauki, 

b) przestrzegać ustalonego regulaminu internatu, rozkładu dnia i tygodnia zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora szkoły, przepisami bhp i ppoż, 

c) niezwłocznie informować wychowawców o przypadkach dłuższego pobytu w domu ( 

choroba, inne przyczyny), 

d) utrzymywać czystość i estetykę w pomieszczeniach mieszkalnych, rekreacyjnych oraz w 

otoczeniu internatu, 



e) zgłaszać wychowawcom wyjazdy w środku tygodnia, po pisemnym lub telefonicznym 

zwolnieniu przez rodzica, 

f)  spożywać posiłki na stołówce w wyznaczonych godzinach, 

g) zgłaszać wychowawcy każde wyjście lub wyjazd z internatu, 

h) dbać o sprzęt i urządzenia internatu i wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem, 

i) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania się i współżycia w odniesieniu do kolegów,  

wychowawców i innych pracowników internatu,  

j) przestrzegać ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej ( 22.00 – 6.00), w tym czasie 

mieszkańcy przebywają w swoich pokojach, 

k) podporządkowywać się poleceniom wychowawców i Dyrektora szkoły, 

l) zgłaszać wychowawcy zauważone przypadki kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii urządzeń 

elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz innych przypadków mogących zagrażać 

bezpieczeństwu ogółu, 

ł) w razie choroby czy wypadku bezzwłocznie zgłosić ten fakt wychowawcy 

m) posprzątać i zabezpieczać pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, w szczególności  

wyrzucić śmieci, resztki jedzenia, wyłączyć wszystkie urządzenia, zamknąć okna i drzwi, 

n) nie zamykać na klucz drzwi od pokoju podczas przebywania mieszkańców w tych 

pomieszczeniach, 

o) uiszczać opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w ciągu 14 dni od dnia wystawienia 

faktury. 

 

X. W internacie zabronione jest: 

 

a) używanie, wnoszenie i przechowywanie alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych używek 

oraz przebywania pod ich wpływem, 

b) przetrzymywanie materiałów łatwopalnych i wybuchowych, kadzidełek, świeczek oraz 

innego rodzaju źródeł otwartego ognia, 

c) manipulowanie przy urządzeniach elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i 

przeciwpożarowych. Wszystkie usterki należy zgłaszać wychowawcy, 

d) wprowadzanie osób obcych bez uzyskania zgody wychowawcy, 



e) wychylanie się z okien i siadanie na parapetach, 

f) przebywanie wychowanków w pomieszczeniach internackich podczas zajęć lekcyjnych i 

przerw, 

g) posiadanie oraz wprowadzanie wszelkich zwierząt, ze względu na zalecenia sanitarno- 

epidemiologiczne 

 

 

XI.   Nagrody 

         

1. Za wzorową i przykładną postawę wychowanek może otrzymać następujące wyróżnienia i  

nagrody: 

a) pochwałę wychowawcy, 

b) pochwałę Dyrektora szkoły, 

c) pochwałę Dyrektora szkoły udzieloną przed całym zespołem wychowawców i  

wychowanków, 

d) list pochwalny skierowany do rodziców, 

e) nagrody książkowe na koniec roku szkolnego za szczególne zaangażowanie w pracę na  

rzecz internatu. 

 

XII.    Kary 

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, za nieprzestrzeganie poleceń Dyrektora szkoły, 

wychowawcy internatu, wychowanek może być ukarany: 

a) upomnieniem przez wychowawcę ( indywidualnie, na forum grupy), 

b) udzieleniem nagany wychowawcy po wcześniejszym wezwaniu rodziców, 

c) warunkowym pozostawieniem w internacie z możliwością usunięcia w przypadku 

kolejnego wykroczenia i pisemnym udzieleniu nagany, 

d) w przypadku rażącego naruszenia regulaminu internatu np: spożycie alkoholu, użycie 

narkotyków, kradzież, agresywne zachowanie, przemoc wobec kolegów,, niszczenie sprzętu 



mieszkaniec internatu może zostać relegowany z internatu na czas określony lub na stałe. 

Decyzję o relegowaniu z internatu, po zaopiniowaniu decyzji przez Radę Wychowawców, 

podejmuje Dyrektor szkoły. 

 

Od otrzymanej kary wychowanek może złożyć odwołanie z uzasadnieniem w ciągu pięciu dni 

do Dyrektora Szkoły. Po rozpatrzeniu i podjęciu decyzji przez Dyrektora Szkoły odwołanie od 

decyzji nie przysługuje. 

 

XIII. Współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami 

 

1.Internat współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami swoich wychowanków w zakresie: 

a)spraw dotyczących postępów w nauce, 

b) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, 

c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-  

Pedagogiczną  

2. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z oświadczeniami  

dotyczącymi poszanowania mienia internackiego, uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, 

zakresu opuszczania internatu, wyjazdów prywatnymi samochodami z uczestnictwem osób  

trzecich, postępowania w przypadku stwierdzenia spożycia alkoholu lub innych środków  i 

wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody na poszczególne działania. 

3. Rodzice ( opiekunowie prawni) mają obowiązek odebrać dziecko z internatu w razie jego 

choroby, o której są niezwłocznie informowani przez wychowawcę. 

4. W zależności od potrzeb Dyrektor szkoły organizuje w czasie wywiadówek spotkania z  

psychologami, pedagogami, pielęgniarką szkolną lub służbami porządkowymi.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIV. Postanowienia końcowe 

Niniejszy regulamin został opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną Powiatowego 

Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie oraz Młodzieżową Radę Internatu. Obowiązuje od 

……………. 

 

Młodzieżowa Rada Internatu: 

1.Książek Dominik……………………. 

2.Sokół Michał………………………… 

3.Bembenek Kinga…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzieżowa Rada Internatu Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie                                      

pozytywnie opiniuje projekt REGULAMIN INTERNATU POWIATOWEGO   

CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE 

 

 

Kętrzyn 10.04.2018r.                                                          Przewodniczący MRI 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


