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REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 

INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 

W NOWYM SĄCZU 

 

 

I. PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU  

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425)  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910, art.107) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 

poz. 502 §8.1.) 

4. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

  

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Internat Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu jest placówką opiekuńczo – 

wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży żeńskiej kształcącej się poza miejscem 

stałego zamieszkania. 

2. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan wychowawczy oraz planuje 

i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej 

internatu. 

3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor ZS nr 1 za pośrednictwem 

Kierownika Internatu.  

4. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

w szkole oraz w dni poprzedzające rozpoczęcie nauki po okresach przerw w zajęciach 

szkolnych. Internat czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkole (od 

niedzieli od godziny 16:00 do piątku do godziny 19:00). W dni ustawowo wolne od 

pracy internat jest nieczynny.  

5. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny internatu opracowany przez Dyrektora ZS nr1. W celu 

zachowania ciągłości pracy opiekuńczo – wychowawczej, w przypadku zmniejszenia 
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ilości wychowanek w trakcie roku szkolnego, liczba przydzielonych godzin nie ulega 

zmianie.  

6. Internat przeznaczony jest dla 43 osobowej grupy wychowanek.  

7. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa wychowawcza. Liczba wychowanek 

w grupie wychowawczej nie przekracza 35 osób. Godzina zajęć opiekuńczych 

i wychowawczych w internacie trwa 60 minut. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo 

– wychowawczych z jedną grupą wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych. Za 

zgodą organu prowadzącego tygodniowy wymiar zajęć może być wyższy od 

określonego.  

8. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca w godzinach od 6:00 do 

22:00.  Szczegółowy zakres obowiązków wychowawcy ustala Kierownik Internatu 

w przydziale czynności. Wynika on również z planu pracy internatu, tygodniowego 

stałego harmonogramu dnia i tygodnia.  

9. Opiekę w porze nocnej, w godzinach od 22:00 do godziny 6:00, sprawuje opiekun 

nocny.  

10. Warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie 

i wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala Dyrektor ZS nr1 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.  

11. W celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa placówki, na terenie internatu 

funkcjonuje monitoring wizyjny (korytarze, świetlica, wejścia do budynku).  

12. Na terenie internatu funkcjonuje świetlica z pracownią komputerową. Zasady 

korzystania ze świetlicy określa Regulamin Pracowni Komputerowej Internatu 

Zespołu Szkół nr1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu (załącznik nr 2).  

 

III. MISJA, CELE I ZADANIA INTERNATU  

Misja placówki:  

„W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – 

o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko co posiada umiał 

bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również być bardziej nie tylko 

z drugimi, ale i dla drugich.”  

Jan Paweł II  

przemówienie w UNESCO 02.06.1980 
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1. Celem internatu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwienie młodzieży 

kształcenia się w wybranej szkole, wspomaganie opiekuńczo – wychowawczej funkcji 

rodziny i szkoły oraz stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zainteresowań 

i uzdolnień. 

2. Podstawowym zadaniem realizowanym przez zespół wychowawczy placówki jest 

dążenie do pełnego usamodzielnienia się wychowanków, przygotowanie ich do 

dorosłego życia z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej 

wartości przy jednoczesnym promowaniu uniwersalnych wartości ogólnoludzkich 

i chrześcijańskich.  

3. Do szczegółowych zadań internatu należy:  

a) zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,  

b) zapewnienie wychowankom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce,  

c) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanek,  

d) wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowanek,  

e) tworzenie wychowankom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie 

i turystyce oraz organizacja ich czasu wolnego,  

f) uczenie wychowanek samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia 

odpowiedzialności.  

4. Internat zapewnia wychowankom:  

a) zakwaterowanie i całodobową opiekę,  

b) możliwość korzystania z wyżywienia,  

c) właściwe warunki sanitarno - higieniczne,  

d) miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki,  

e) pokój dla chorych,  

f) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.  

 

IV. ORGANY INTERNATU I ICH KOMPETENCJE 

1. Kierownik Internatu – odpowiada za całokształt spraw związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem placówki. Jest powołany przez Dyrektora Szkoły, który określa jego 

szczegółowy zakres czynności.  
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2. Rada Wychowawcza Internatu  

a) Jest organem powołanym do opracowania planów pracy i programów działania oraz 

do opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych i organizacyjnych. 

b) Przewodniczącym Rady Wychowawców Internatu jest Kierownik Internatu, 

członkami są pracownicy pedagogiczni. 

c) Na zebranie Rady Wychowawców mogą być zapraszani przedstawiciele samorządu 

młodzieży oraz inni pracownicy internatu. 

d) Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy: 

• opracowywanie planów pracy, inicjowanie i organizowanie różnych form 

działalności opiekuńczo – wychowawczej, 

• dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej 

internatu, ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu 

jej działalności, 

• dokonywanie analizy problemów wychowawczych, wypracowywanie 

optymalnych sposobów postępowania,  

• organizowanie samokształcenia i doskonalenia pracy wychowawców.  

3. Młodzieżowa Rada Internatu  

a) Wychowanki mieszkające w internacie wybierają samorząd zwany Młodzieżową 

Radą Internatu.  

b) Do zadań MRI w szczególności należy: 

• inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia poziomu pracy 

opiekuńczo – wychowawczej,  

• koordynowanie prac związanych z realizacją podjętych działań,  

• reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb. 

 

V. WYCHOWANKI INTERNATU 

1. Przyjęcie do internatu  

a) Zasady rekrutacji i kryteria przyjęcia wychowanek do internatu określa 

Regulamin Rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu.  
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b) Rodzice uczennic przyjętych do internatu podpisują umowę, w której zobowiązują 

się do systematycznego i terminowego uiszczania opłat za czesne oraz deklarację 

dotyczącą wyżywienia w internacie.  

c) Wychowanki  zostają zameldowane w internacie na pobyt czasowy.  

2. Wyjazdy do domu  

a) Wychowanka zamierzająca wyjechać do domu w innym dniu niż dni wyjazdów, 

może zostać zwolniona jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody w formie 

pisemnej lub telefonicznej przez rodzica (opiekuna prawnego).  

b) W razie zachorowania dziecka w czasie pobytu w internacie, rodzice 

(opiekunowie prawni) mają obowiązek odebrać dziecko z internatu lub wyrazić 

zgodę na jego samodzielny wyjazd do domu.  

c) Do internatu mogą przyjeżdżać wyłącznie uczniowie zdrowi. 

3. Wyjścia poza internat  

a) W czasie wolnym od obowiązków szkolnych każda wychowanka ma obowiązek 

odnotować fakt wyjścia w Zeszycie wyjść, w którym określa godzinę wyjścia, 

przewidywaną godzinę powrotu oraz cel wyjścia.  

b) Obowiązujące godziny wyjść stanowią godziny poza godzinami nauki w szkole, 

godzinami nauki własnej oraz do godziny 20:00.  

c) W czasie przeznaczonym na naukę własną wychowanka może wyjść jedynie po 

uzyskaniu zgody wychowawcy i za zgodą rodzica.  

d) Wychowawca w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) może ograniczyć lub czasowo zawiesić prawo 

wychowanki do wyjść poza internat ze względu na niewłaściwe zachowanie lub 

słabe wyniki w nauce. 

e) Zgodnie z planem pracy placówki organizowane są wyjścia grupowe z internatu 

pod opieką wychowawcy. Obowiązują wówczas przepisy porządkowe dotyczące 

wyjść i wycieczek szkolnych. 

4. Cisza nocna   

a) Cisza nocna obowiązuje w godzinach od godziny 22:00 do godziny 6:00. 

b) Odwiedziny w innych pokojach muszą zakończyć się pół godziny przed czasem 

odpoczynku nocnego – czyli do godziny 21:30. 

c) Toaletę wieczorną należy zakończyć przed rozpoczęciem ciszy nocnej.  
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5. Prawa wychowanki  

Mieszkanka internatu ma prawo do:  

a) opieki wychowawczej, warunków zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed 

wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej,  

b) poszanowania godności osobistej, życzliwego, podmiotowego traktowania 

w procesie opiekuńczo – wychowawczym,  

c) swobodnego wyrażania własnych poglądów pod warunkiem, że nie naruszą zasad 

moralności społecznej, bądź podstawowych praw innych osób 

(współmieszkańców),   

d) zakwaterowania za ustaloną odpłatnością i całodziennego odpłatnego 

wyżywienia,   

e) korzystania z pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się 

w internacie zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem stosownych zasad,  

f) wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych  

w internacie oraz w porozumieniu z rodzicami w innych zajęciach 

organizowanych przez placówki w środowisku,  

g) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów szkolnych, 

osobistych, rodzinnych,   

h) opuszczania internatu w czasie wolnym po uprzednim obowiązkowym wypisaniu 

się w zeszycie wyjść,  

i) współdziałania w decydowaniu o sprawach organizacyjnych i wychowawczych 

internatu.  

6. Obowiązki wychowanki  

Mieszkanka internatu ma obowiązek:  

a) systematycznie uczęszczać do szkoły, uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, 

wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,   

b) przestrzegać postanowień Regulaminu Internatu, przepisów organizacyjno - 

porządkowych i ramowego harmonogramu dnia (załącznik nr 5),  

c) dbać o honor internatu przez godne postępowanie i wzbogacanie jego tradycji,  

d) uczestniczyć w zajęciach wychowawczych i imprezach organizowanych 

w internacie,   

e) przestrzegać zasad kultury współżycia wobec koleżanek i pracowników internatu,  
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f) utrzymywać czystość i estetykę pokoi sypialnych, porządek w indywidualnych 

półkach i szafkach,  

g) przestrzegać harmonogramu dnia z zachowaniem ciszy w czasie nauki własnej 

i w porze nocnej,  

h) dokumentować terminy wyjazdów do domu oraz wyjść poza teren internatu,  

i) dbać o wspólne dobro i urządzenia internatu,  

j) regularnie  uiszczać opłaty za pobyt i żywienie w internacie,  

k) dbać o własne zdrowie, życie, higienę, oraz zgłaszać wychowawcy przypadki 

złego samopoczucia i choroby,  

l) zabezpieczyć pokój mieszkalny przed dłuższą nieobecnością – w szczególności 

wyłączyć z sieci wszystkie urządzenia elektryczne, dokładnie zamknąć okna i 

drzwi, wyrzucić śmieci z kosza. 

7. Wychowankom internatu zabrania się  

a) posiadania, wnoszenia i używania (spożywania) napoi alkoholowych, papierosów 

tradycyjnych i elektronicznych, narkotyków oraz innych środków odurzających 

i przebywania w internacie pod ich wpływem,   

b) używania przemocy psychicznej i fizycznej wobec koleżanek i wulgarnego 

słownictwa,   

c) wprowadzania do internatu osób niezamieszkałych w internacie,    

d) wchodzenia do cudzych pokoi wbrew woli jego mieszkańców,   

e) zamykania drzwi do pokoju od wewnątrz (ze względu na bezpieczeństwo),   

f) siadania na parapetach i wychylania się przez okna,  

g) przywłaszczania cudzego mienia,  

h) palenia kadzidełek, świeczek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia,   

i) zaniedbywania obowiązków szkolnych,  

j) korzystania z urządzeń, które nie odpowiadają przepisom BHP,  

k) zakłócania ciszy nocnej i podczas nauki własnej,  

l) przyjeżdżania do internatu i przebywania poza nim w godzinach nocnych, tj. od 

godziny 22:00 do godziny 6:00.  
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8. Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu Internatu  

a) upomnienie udzielone przez Kierownika Internatu w obecności wychowawcy,  

b) ostrzeżenie i nagana (forma pisemna), udzielone przez Kierownika Internatu 

z powiadomieniem rodziców wraz z zastosowaniem określonych konsekwencji,  

c) pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie z powiadomieniem rodziców 

i szkoły,  

d) wychowanka usunięta ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie,  

e) za szczególnie negatywne oddziaływanie na społeczność placówki i rażące 

naruszenie zasad współżycia  wychowanka może być usunięta z internatu. 

Decyzję podejmuje Rada Wychowawców internatu w porozumieniu z dyrektorem 

ZS nr 1,  

f) szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach naruszających zapisy 

Regulaminu Internatu określają Procedury postępowania wychowawców 

w sytuacjach kryzysowych (załącznik nr 4).  

9. Wyróżnienia i nagrody  

Za wzorową i przykładną postawę oraz pracę na rzecz internatu wychowanka może 

otrzymać: 

a) pochwałę indywidualną od wychowawcy lub kierownika internatu,  

b) pisemną pochwałę skierowaną do wychowawcy klasy.  

10. Inne postanowienia 

a) internat jest przeznaczony dla młodzieży zakwaterowanej w internacie 

i obowiązuje w nim zakaz odwiedzin osób z zewnątrz,  

b) internat nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach 

mieszkalnych wychowanek,  

c) internat nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanek w drodze do internatu 

i z internatu,  

d) Dyrektor Szkoły, Kierownik Internatu w sprawach szczegółowych mogą dokonać 

dodatkowych uregulowań, obowiązujących przejściowo lub na stałe; 

o wprowadzonych uregulowaniach informuje on całą społeczność internatu 

(załącznik nr 3).   
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VI. DOKUMENTACJA PROWADZONA W INTERNACIE  

1. Dziennik zajęć internatu  

2. Zeszyt dyżurów wychowawczych  

3. Zeszyt wyjść wychowanek  

4. Zeszyt meldunkowy  

5. Książka meldunkowa  

6. Książka protokołów Rady Wychowawców internatu  

7. Dokumentacja związana z pracą opiekuńczo – wychowawczą: plany pracy, 

sprawozdania.  

8. Zeszyt przebiegu dyżurów nocnych  

9. Listy obecności i harmonogramy pracy personelu pedagogicznego i administracyjno – 

obsługowego  

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych, administracyjno – 

obsługowych i młodzież mieszkającą w internacie. 

2. Niniejszy Regulaminu Organizacji i Funkcjonowania Internatu ZS nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Nowym Sączu wchodzi w życie z dniem 1września 2021r.  

 

Załączniki:  

1. Regulamin Rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu  

2. Regulamin Pracowni Komputerowej Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Nowym Sączu  

3. Regulamin funkcjonowania Internatu Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Nowym Sączu w czasie epidemii  

4. Procedury postępowania wychowawców w sytuacjach kryzysowych  

5. Ramowy harmonogram dnia  

 


