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REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH 
 

 im. M. KOPERNIKA w ŚWIDNICY 

Regulamin Internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy zwany dalej          

regulaminem zawiera prawa i obowiązki wszystkich mieszkańców internatu. Internat         

Zespołu Szkół Mechanicznych jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla          

młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania tj. dla uczniów Zespołu           

Szkół Mechanicznych, uczniów szkół powiatu świdnickiego oraz uczniów przebywających         

na kursach dokształcających w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. 

Internat zapewnia systematyczny i pozytywny udział wychowanków w procesie nauczania          

i wychowania. Rozwija zainteresowania społeczno-moralne, zapewnia prawidłowy rozwój        

fizyczny i troszczy się o rozwijanie nawyków w zakresie kultury życia codziennego. 

Internat prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny. 

Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły. 

Kierownika internatu może powołać Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady          

Pedagogicznej Szkoły oraz Zespołu Wychowawczego Internatu. 
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Rozdział I 

Zadania internatu 

§ 1 

Zapewnienie wychowankom zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. 

 

§ 2 

Zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. 

 

§ 3 

Zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony wychowawców oraz właściwych         

warunków sanitarno – higienicznych. 

 

§ 4 

Kształtowanie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności  

i samorządności oraz demokratycznych postaw wychowanka. 

 

§ 5 

Internat realizuje swoje zadania we współdziałaniu ze szkołą, rodzicami, samorządem          

internatu oraz placówkami działającymi w środowisku. 
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Rozdział II 

Przyjęcie do internatu 

O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się wszyscy uczniowie Zespołu Szkół           

Mechanicznych, uczniowie szkół powiatu świdnickiego oraz uczniowie przebywający na         

kursach dokształcających w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. 

 

§ 6 

O przyjęcie do internatu ubiega się bezpośrednio uczeń szkoły składając podanie do            

Dyrektora Szkoły.  

§ 7 

Warunkiem przyjęcia do Internatu jest wypełniony kwestionariusz osobowy przez opiekuna          

prawnego lub pełnoletniego wychowanka  

§ 8 

Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Dyrektor Szkoły. 

 

§ 9 

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

Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania decyzji. 

 

§ 10 

Warunkiem zamieszkiwania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat finansowych         

za pobyt w internacie oraz regulowanie opłat za pełne wyżywienie. Opłaty za wyżywienie             

winny być uregulowane w pierwszym tygodniu nowego okresu rozliczeniowego. Opłaty za           

pobyt na podstawie faktury z określonym terminem płatności. 

 

§ 11 

W wyjątkowych sytuacjach wychowanek może być zwolniony z opłaty za wyżywienie.           

Zwolnienie można uzyskać po przedłożeniu odpowiedniego wniosku od rodziców, wraz z           

zaświadczeniem lekarskim od właściwego lekarza specjalisty. W przypadku czynnych         

zawodników (Polonia Świdnica (piłka siatkowa), ŚKPR„Świdnica”) wychowanek może się         

ubiegać o zwolnienie z opłaty za wyżywienie na podstawie zaświadczenia z klubu o             
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zapewnieniu cateringu. Decyzję o zwolnieniu z opłat za wyżywienie podejmuje Dyrektor           

Szkoły. 

 

Rozdział III 

Prawa wychowanka 

§ 11 

Wychowanek ma prawo do: 

 

1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia, 

2. Zwrotu pieniędzy za niewykorzystane posiłki – w związku z dłuższą niż jeden dzień             

nieobecnością w internacie, spowodowaną np. chorobą, sprawami rodzinnymi,        

egzaminami- pod warunkiem zgłoszenia co najmniej dzień wcześniej u ajenta          

stołówki,  

3. Korzystania z sali telewizyjnej, kuchni, boiska sportowego, sprzętu sportowego i          

pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej oraz rozwijania, pogłębiania         

zainteresowań i uzdolnień, 

4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie         

oraz - w porozumieniu z wychowawcą - w innych zajęciach sportowych,           

technicznych, artystycznych prowadzonych przez placówki i organizacje       

środowiskowe. 

5. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz         

w sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, 

6. Przyjmowania w internacie swoich gości, np. rodziców, znajomych, krewnych itp.          

w pokojach mieszkalnych i innych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach          

po powiadomieniu i uzyskaniu zgody dyżurującego wychowawcy, 

7. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych        

internatu, 

8. Korzystania z audycji telewizyjnych po godzinie 2200 za zgodą dyżurującego          

wychowawcy (filmy i programy o dużych wartościach wychowawczych) pod         

warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom internatu, 
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9. Wszystkich wychowanków internatu obowiązuje jeden regulamin opracowany na        

podstawie statutu szkoły, 

10. Wychowankom zapewnia się poszanowanie godności własnej i dyskrecję w         

sprawach osobistych, poszanowania zasad prywatności, korespondencji, przyjaźni i        

uczuć, 

11. Dekorowanie sal sypialnych oraz dokonywanie zmian w umeblowaniu może         

odbywać się wyłącznie za zgodą wychowawcy, 

12. Dodatkowa nauka po godzinie 2200 może odbywać się za zgodą dyżurującego           

wychowawcy,  

13. Wychowankom w uzasadnionych sytuacjach mogą być przyznane dodatkowe        

"uprawnienia" dotyczące czasu nauki własnej, wyjść z internatu, zwolnienia z          

dyżurów i prac gospodarczych - po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą, 

14. Wszyscy wychowankowie mają jednakowe prawa i obowiązki określone w         

regulaminie internatu. 

 

Rozdział IV 

Obowiązki wychowanka  

§ 12 

Wychowanek ma obowiązek: 

 

1. Przestrzegać regulamin internatu i porządek dnia, 

2. Przed wyjściem do szkoły wykonać codzienne poranne porządki, 

3. Przyjmować gości poza godzinami nauki własnej, nie dłużej niż do zamknięcia           

internatu, 

4. Zachować bezwzględną ciszę w czasie nauki własnej- od 17 – 19, 

5. Przestrzegać i zachować cisze nocną od godziny 2200 – 630, 

6. Na każde pozaregulaminowe wyjście z internatu uzyskać zgodę wychowawcy.         

Nieobecność w godzinach nauki własnej lub ciszy nocnej obowiązkowo mają          

uzgodnić rodzice - opiekunowie z wychowawcą internatu, 
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7. W dniu wyjazdu do domu zdać uporządkowany pokój oraz klucz dyżurującemu           

wychowawcy, 

8. Zgłaszać wejścia osób obcych u wychowawcy, 

9. Wracać do internatu w niedzielę do godziny 2100, 

10. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystać dobrze czas na          

naukę, 

11. Przestrzegać poleceń wychowawcy, 

12. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży w internacie, 

13. Utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń, 

14. Brać czynny udział w pracach na rzecz internatu, szkoły, środowiska, 

15. Wykonywać ozdoby i dekoracje służące poprawie estetyki pomieszczeń, 

16. Postępować zgodnie z dobrem internackiej społeczności, dbać o honor i tradycje  

    internatu, 

17. Godnie i kulturalnie zachowywać się w internacie i poza nim, 

18. Okazywać szacunek wychowawcom oraz innym pracownikom internatu, 

19. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, 

20. Na terenie internatu chodzić w miękkim obuwiu – kapciach, 

21. Dbać o sprzęt i urządzenia, a w wypadku zniszczenia pokryć koszty i straty, 

22. Przestrzegania przepisów BHP i ppoż., 

23. w szczególności zabrania się używania:  

● grzałek, czajników,  

● tosterów, grzejników,  

● materiałów łatwopalnych, wybuchowych, 

●  kadzidełek,  

● świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia. 

W przypadku nie zastosowania się do zakazu zostaną one zarekwirowane i oddane            
wychowankom w dniu wyjazdu z internatu. 

● manipulowania przy urządzeniach wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych  
i ppoż. 

 
24. Dbać o higienę osobistą i zdrowie oraz rozwój, 

25. Terminowo uiszczać opłat za mieszkanie i wyżywienie w internacie, 

26. Rozliczać się z internatem (m.in. pod względem zniszczeń) w ostatnim dniu pobytu. 
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Rozdział V 

Wychowankom zabrania się 

 

§ 13 

Wychowankom zabrania się : 

 

1. Używania grzałek (np. czajników, tosterów) i grzejników elektrycznych, 

2. Samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, sieci internetowych, 

wodno-kanalizacyjnej, 

3. Siadania na parapetach i wychylania się z okien, 

4. Zjeżdżania po poręczach na klatce schodowej, 

5. Wchodzenia i wychodzenia przez okno z internatu, 

6. Palenia papierosów, palenia E-papierosów na terenie internatu,  

7. Spożywania alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających, 

8. Uprawiania gier hazardowych, 

9. Używania zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców przedmiotów i urządzeń, 

10. Przyjmowania wizyt po godzinie 20.30 (dotyczy osób spoza internatu), po godzinie 

21.30 (dotyczy gości-mieszkańców internatu). Kategorycznie zabrania się 

przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych, 

11. Wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki, 

12. Przywłaszczania sobie własności współmieszkańców oraz mienia internatu, 

13. Zamykania sal mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz 

wychowanków,  

14. Przetrzymywania na terenie internatu zwierząt (psy, koty, chomiki itp.), 
15. Samowolnego, pozaregulaminowego opuszczania internatu bez wiedzy i zgody 

wychowawców, 

16. Używania wulgarnego języka, 

17. Pozostawiania otwartych pokoi, gdy nikt w nich nie przebywa, 

9 
 



Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika  
58-100 Świdnica; ul Generała Władysława Sikorskiego 41 

 

 

18. Wykonywania na terenie internatu zdjęć, kręcenia filmów oraz nagrywania dźwięku 

przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer 

(jeśli nie wynika to z polecenia wychowawcy), 

19. Posiadania drogocennych przedmiotów i dużych sum pieniędzy – internat nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przywożone do internatu przez 

wychowanka, 

20. Czynów chuligańskich i demoralizujących: 

● zagrażających zdrowiu i życiu, 

● dewastacji mienia, 

● popełniania czynów karalnych. 

 

21. Uchylania się od odpłatności za wyżywienie, 

22. Oklejania drzwi, ścian i mebli. 

  
 

Rozdział VI 

Wyjazdy wychowanków z internatu 

 
 

§ 14 

Wychowankowie przebywają w internacie od godziny 1500 w niedzielę do godziny 1600  

w piątek (poza wyjątkami wynikającymi z kalendarza). 

 

§ 15 

Wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dzień wyjazdów,           

zobowiązany jest zgłosić wychowawcy ten zamiar z wyprzedzeniem i podać uzasadnienie           

wyjazdu oraz zwolnienie (pisemne lub telefoniczne) od rodzica bądź opiekuna. 

 

§ 16 

W dniu wyjazdu do domu wychowanek przekazuje czysty i uporządkowany pokój oraz 

klucz dyżurującemu wychowawcy. 
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Rozdział VII 

Wyróżnienia i nagrody 

 

§ 17 

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę osobistą 

wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody: 

● Pochwałę udzieloną przez wychowawcę 

● Pochwałę udzieloną przez Dyrektora Szkoły 

● List pochwalny do rodziców 

● Skierowaniem wniosku o podwyższenie oceny z zachowania na świadectwie 

szkolnym 

● Dyplom uznania 

● Nagrodę rzeczową 

Rozdział VIII 

Kary za nieprzestrzeganie regulaminu 

§ 18 

Za łamanie regulaminu internatu wychowanek może być ukarany: 

 

● Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę 

● Naganą w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę 

● Upomnieniem przez Dyrektora Szkoły 

● Naganą udzieloną przez Dyrektora Szkoły (warunkowy pobyt w internacie) 

● Powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu się wychowanka 

● Pracą społeczną na rzecz internatu 

● Skierowaniem wniosku o obniżenie oceny z zachowania na świadectwie 

szkolnym 

● Warunkowy pobyt w internacie 

● Pozbawieniem miejsca w internacie. 

11 
 



Zespół Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika  
58-100 Świdnica; ul Generała Władysława Sikorskiego 41 

 

 

§ 19 

Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek 

wychowawców. 

§ 20 

Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do Dyrektora Szkoły. 

 

§ 21 

Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

 

Rozdział IX 

Samorząd Internatu 

§ 22 

Reprezentantami ogółu mieszkańców internatu jest Samorząd Internatu. 

 

§ 23 

Samorząd składa się z: przewodniczącego i trzech członków. Warunkiem pełnienia funkcji 

w Samorządzie Internatu jest prezentowanie nienagannej postawy. 

Do zadań Samorządu Internatu należy: 

 

1. Współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz 

gospodarczej internatu, 

2. Koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac 

podejmowanych przez grupy, 

3. Udział w rozstrzyganiu sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem 

zasad współżycia wychowanków, 

4. Dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności 

młodzieży w internacie, 

5. Organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólno internatowym, 
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6. Reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb, pomysłów na terenie internatu 

i szkoły, 

7. Samorząd Internatu, po zasięgnięciu opinii mieszkańców, może wpływać na menu 

stołówki szkolnej (bezpośrednio na spotkaniu z ajentem stołówki). 

Rozdział XI 

Zespół Wychowawców Internatu 

§ 24 

Zespół Wychowawców Internatu jest organem powołanym do opracowywania planu pracy 

i programów działania oraz do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – 

wychowawczych. 

§ 25 

Przewodniczącym Zespołu Wychowawców Internatu jest reprezentant nauczycieli-       

wychowawców. 

§ 26 

Zespół Wychowawców zbiera się na wniosek Dyrektora, wychowawcy lub Samorządu          

Internatu w związku z rażącym lub nagminnym łamaniem regulaminu internatu. 

 

§ 27 

Na posiedzenia dotyczące problemów młodzieży zapraszani są przedstawiciele Samorządu 

Internatu. 

§ 28 

Na posiedzenia Zespołu Wychowawców Internatu mogą być zapraszani inni pracownicy          

internatu i szkoły a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z           

placówką. 

§ 29 

Do kompetencji Zespołu Wychowawców Internatu należy: 

1. Podejmowanie uchwały o skierowaniu wniosku do Dyrektora Szkoły w sprawie          

udzielenia kary dyscyplinarnej, 

2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy internatu, 
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3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i realizacji eksperymentów        

pedagogicznych, 

4. Podejmowanie uchwał w sprawie indywidualnego zmniejszenia kosztów       

zakwaterowania w internacie, 

5. Opracowanie planu wydatków i potrzeb internatu, 

6. Opiniowanie wniosków w sprawie nagród i wyróżnień dla wychowanków, 

7. Opiniowanie organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu. 

 

Rozdział XII 

Procedury nabywania i zdawania pokoju 

 

§ 30 

Nabywanie pokoju: 

1. Wychowanek wypełnia protokół zdawczo-odbiorczy wpisując tam ewentualne       

usterki. 

2. Podczas pobytu w internacie na bieżąco informuje o zaistniałych zniszczeniach. 

 

§ 31 

Zdawanie pokoju: 

1. Wychowanek informuje wychowawcę o rezygnacji z internatu i pobiera kartę          

obiegową. 

2. Wychowanek jest zobowiązany do posprzątania pokoju, zdania pościeli do         

magazynu, co zostaje potwierdzone podpisem magazyniera na karcie obiegowej. 

3. Kierownik gospodarczy wraz z konserwatorem i wychowawcą sprawdzają stan         

pokoju (w obecności jego mieszkańców) i porównują usterki z protokołem          

zdawczo-odbiorczym. 

4. Kierownik sporządza listę szkód i je wycenia. Wycenioną listę szkód kierownik           

gospodarczy przekazuje do księgowości.  
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5. Księgowość informuje wychowawców o wysokości dokonanych potrąceń kaucji        

poszczególnych wychowanków. 

6. Szkoda może być pokryta z kaucji lub ze środków własnych wychowanków. 

7. Jeżeli kwota szkód będzie wysoka, do pokrycia kosztów zniszczeń będą wezwani           

rodzice. 

8. Z podpisaną obiegówką przez wychowawcę wychowanek zgłasza się po kaucję          

do księgowości.  

 
 

Rozdział XIII 
Dokumentacja pracy 

Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1. Roczny Plan Pracy Internatu 

2. Dziennik Zajęć Wychowawczych 

3. Zeszyt uwag wychowawców 

4. Książkę meldunkową wychowanków 

5. Rejestr wychowanków 

6. Rejestr wyjść i wyjazdów wychowanków 

7. Książkę protokołów posiedzeń Zespołu Wychowawców Internatu 

8. Tygodniowy harmonogram pracy wychowawców 

 

Rozdział XIV 
Plan dnia w internacie 

Wychowanek stosuje się do planu dnia: 
6.30 Pobudka 

6.30 – 7.00 Toaleta poranna 

6.30 – 8.30 Śniadanie 

7.30 – 7.45 Porządkowanie pokoi 

7.45 – 8.00 Wyjście do szkoły 

8.00 – 13.30 Zajęcia w szkole ( od 8.00 – 13.00 internat jest zamknięty) 

13.00 – 15.30 Obiad 

14.00 – 17.00 Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, wyjścia wychowanków  
z internatu 
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17.00 – 19.00 Nauka własna (internat w tym czasie jest zamknięty) 

19.00 – 19.30 Kolacja 

19.30 – 21.00 Wyjścia wychowanków z internatu (od 21.00 internat jest 
zamknięty) 

21.00 – 21.30 Toaleta wieczorna  

21.30 – 22.00 Przygotowanie do ciszy nocnej 

22.00 – 6.30 Cisza nocna  
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