REGULAMIN INTERNATU
Technikum Leśnego w Warcinie im. prof. Stanisława Sokołowskiego
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Założenia ogólne
§ 1.
1. Internat Technikum Leśnego w Warcinie jest koedukacyjną, publiczną placówką
opiekuńczo-wychowawczą, która zapewnia wychowankom odpowiednie warunki do
kontynuowania nauki i pełni rolę w kształtowaniu osobowości, rozwijaniu zainteresowań
i uzdolnień. Internat przygotowuje jednostkę do samodzielnego uczestnictwa w życiu
społecznym nie tylko z uwzględnieniem umiejętności kreowania własnego życia, ale
i z poszanowaniem praw i systemów wartości zgodnych z Powszechną Deklaracją Praw
Człowieka i Konstytucją RP.
2. Celem działań wychowawczych podejmowanych w internacie jest kształcenie jednostek
odpowiedzialnych, aktywnych, tolerancyjnych, zaangażowanych w życie społeczne,
zdyscyplinowanych wewnętrznie oraz potrafiących permanentnie pogłębiać posiadaną
wiedzę i doskonalić umiejętności. Realizacja zadań placówki możliwa jest przy aktywnej
współpracy młodzieży, pedagogów oraz rodziców.
3. Internat ma obowiązek tworzenia dla młodzieży optymalnych warunków bytowych
służących osiąganiu pożądanych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej, wdraża do
samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych. Podstawą dobrej
współpracy jest prawidłowe wykorzystanie przysługujących uprawnień wychowanków
i solidne wypełnianie przez nich obowiązków.

Przepisy ogólne
§ 2.
1. Prawo do zamieszkania w internacie ma uczeń Technikum Leśnego w Warcinie, który:
1) uzyskał zgodę rodziców lub opiekunów na pobyt w internacie i złożył stosowne
podanie o przyjęcie do internatu,
2) posiada, co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
3) wykazuje odpowiedni stan zdrowia,
4) uiszcza w terminie stosowne opłaty w ustalonej wysokości,
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5) zadeklarował (wyraził) zgodę na ewentualne badanie za pomocą testera zawartości
alkoholu w wydychanym powietrzu lub obecności substancji psychoaktywnych
w moczu.
a) w imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację (zgodę) składają rodzice
/ opiekunowie prawni /.
b) brak takiej zgody skutkuje odmową prawa do zamieszkania w internacie.
6) zamieszkuje w miejscowości, która nie jest siedzibą szkoły,
7) wywiązuje się z obowiązków szkolnych, przestrzega regulaminu internatu
Technikum Leśnego w Warcinie oraz pełni dyżury służbowe i porządkowe.
2. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.
3. Wychowanek, którzy został usunięty za rażące naruszenie regulaminu może być
ponownie przyjęty do internatu tylko za zgodą Rady Wychowawczej.
4. Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktycznych oraz zapewnia
opiekę wychowawczą w godzinach nocnych.
5. Pierwszeństwo do zamieszkania w internacie mają uczniowie klasy pierwszej.
6. Internat przeznaczony jest dla młodzieży męskiej i żeńskiej.

Rada Wychowawcza
§ 3.
Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Radę Wychowawczą Internatu Technikum
Leśnego w Warcinie. Przewodniczącym Rady jest kierownik internatu, który przygotowuje
i prowadzi zebrania i jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich członków
o terminie i porządku zebrania.

§ 4.
1. Rada Wychowawcza jest organem powołanym do opracowania planu pracy
opiekuńczo – wychowawczej oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo –
wychowawczych w placówce.
2. Do zadań Rady Wychowawczej Internatu należy:
1) organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej,
2) dokonywanie analizy i oceny realizacji planu opiekuńczo – wychowawczego,
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3) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom.
3. Na zebrania Rady Wychowawczej mogą być zaproszeni przedstawiciele Samorządu
Internatu a także inni pracownicy internatu oraz nauczyciele szkoły.
4. Zebrania Rady Wychowawczej są protokołowane.
5. Uczestnicy Rady Wychowawczej zobowiązani są do przestrzegania zasady zachowania
tajemnicy obrad.

Samorząd Internatu

§ 5.
1. Organem samorządowym działającym w internacie jest Samorząd Internatu
wybierany corocznie przez ogół wychowanków.
2. Samorząd Internatu działa w utworzonych przez siebie komisjach, których członkowie
są wybierani na walnych zebraniach samorządu.
3. Struktura Samorząd Internatu oraz zakres działania ustalone są przez wychowanków.
4. Rada ma prawo do wyboru opiekuna spośród kadry pedagogicznej internatu.
5. Samorząd Internatu działa w oparciu o regulamin i przyjęty plan pracy a jej zebrania
są protokołowane.
6. Do zadań Samorząd Internatu należy:
1) umiejscowienie oraz koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej,
turystycznej i rozrywkowej w internacie, a także innych form pracy wynikającej
z planu działalności placówki,
2) zgłaszanie postulatów do kierownika internatu oraz dyrektora szkoły w zakresie
całokształtu

działalności

opiekuńczo

–

wychowawczej

wychowanków

w internacie,
3) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu
i szkoły.
6. Samorząd konsultuje i uzgadnia program swojej działalności z ogółem wychowanków
oraz z opiekunem i kierownikiem internatu.
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Prawa wychowanków mieszkających w internacie
§ 6.
1. Wychowankowie mieszkający w internacie mają prawo do:
1) posiadania w internacie właściwych warunków do nauki, a przede wszystkim
pomieszczeń do nauki, oświetlenia zgodnego z normami wymaganymi przy
indywidualnej pracy z książką, urządzeń audiowizualnych takich jak telewizory,
TV SAT, magnetowidy (nie w pokojach mieszkalnych, tylko w sali telewizyjnej).
2) korzystania ze wszystkich sprzętów i urządzeń znajdujących się w pokoju
mieszkalnym, pokoju nauki, łazience, stołówce i innych pomieszczeniach
ogólnodostępnych.
3) codziennego, odpłatnego wyżywienia oraz możliwości przygotowania we
własnym

zakresie

w

wyodrębnionym

i

odpowiednio

wyposażonym

pomieszczeniu gorących potraw i napojów między posiłkami zasadniczymi.
4) opieki medycznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5) przebywania we właściwych warunkach sanitarno – higienicznych.
6) rozwijania w internacie swoich zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień, talentów
między innymi poprzez uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań, sekcji
sportowych, olimpiadach przedmiotowych, konkursach itp.
7) korzystania z dostępnych środków społecznego przekazu, dobór kulturalnych,
możliwości rozrywki i wypoczynku.
8) zachowania i dalszego kształcenia postaw patriotycznych, humanistycznych,
religijnych zgodnych z własnym sumieniem, postaw związanych z szerzeniem
pokoju, ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz nienaruszalnych norm
współżycia zbiorowego.
9) uprawiania sportu, turystyki, korzystania ze sprzętu turystycznego, sportowego,
boiska, sali gimnastycznej w czasie wolnym od nauki, pod opieką instruktora lub
wychowawców.
10) dobrowolnego

i

dowolnego

uczestniczenia

w

działalności

organizacji

i stowarzyszeń zgodnie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz
oświatowych.
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11) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkiwania w internacie.
12) wyjścia z internatu w czasie wolnym za wiedzą wychowawców.
13) wyjścia poza czasem wolnym wyłącznie za zgodą wychowawców.
14) zapewnienia poszanowania godności własnej; dyskrecji w sprawach osobistych,
stosunków rodzinnych i korespondencji.
15) współdziałania w decydowaniu w sprawach wychowawczych i organizacyjnych
internatu poprzez wyłowienie zarządu samorządów w grupach i internacie.
16) przyjmowania na teren internatu osoby odwiedzające za zgodą wychowawcy
i współlokatorów, poza godzinami nauki własnej do godziny 21 30; pokój
powinien być przygotowany na przyjęcie gości.
17) pozostania w internacie w dniach wolnych od nauki.
2. Wychowankowie, których prawa zostały naruszone mają prawo odwołać się do
kierownika internatu lub Dyrektora szkoły.

Obowiązki wychowanków internatu
§ 7.
1. Wychowanków zakwaterowanych w internacie obowiązuje:
1) systematyczna nauka, wzbogacenie wiedzy, wykorzystanie jak najlepiej czasu
i warunków do nauki,
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny a także bezpieczeństwa przeciw
pożarowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
3) przestrzeganie ramowego rozkładu dnia w dni nauki szkolnej:
615

-

Toaleta poranna

615

-

640

Śniadanie:

615

-

700

I grupa

615

-

635

II grupa

635

-

700

Sprzątanie sal

700

-

730

Wyjście do szkoły

730

- 740

Pobudka

Obiad

1400

-

1600

i w dni wyjazdowe

700

- 720

w dni wyjazdowe

720

- 725

w dni wyjazdowe

1300

- 1430

w dni wyjazdowe
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Czas wolny do

1630

Nauka własna

1700

-

1900

Kolacja:

1900

-

2000

I grupa 1900

-

1930

II grupa 1930

-

2000

1830

-

2130

2130

-

2200

2200

-

620

Czas wolny
Przygotowanie do ciszy nocnej
Cisza nocna
4)

w dni wyjazdowe nie ma kolacji

rozkład dnia wolnego od zajęć lekcyjnych: /sob./niedz./
800

-

800

-

830

830

-

930

900-sprawdzenie obecności

930

-

2130

1500-sprawdzenie obecności

2130

-

2200

2100-sprawdzenie obecności

2200

-

800

Pobudka
Toaleta poranna
Porządkowanie sal
Czas wolny
Przygotowanie do ciszy nocnej
Cisza nocna

W dniach wolnych od zajęć edukacyjnych w szkole tj. piątek, sobota, za zgodą wychowawcy
możliwa jest zmiana pory rozpoczęcia ciszy nocnej oraz pobudki.
5) sumienne

wypełnianie

obowiązków

dyżurnego

na

dyżurach:

służbowych,

stołówkowych, w sobotę i niedzielę oraz porządkowych. Zakres praw i obowiązków na
w/w dyżurach, a także dyżurnych w obrębie poszczególnych grup i pokoi określają
odrębne regulaminy dyżurów.
6) wyjścia

i

wyjazdy

poza

Warcino

mogą

odbywać

się

tylko

za

zgodą

i wcześniejszym zwolnieniem przez rodziców lub opiekunów prawnych.
7) zwalnianie się przed wyjazdem u wychowawcy na piętrze lub u kierownika internatu
i zgłaszanie powrotu.
8) zgłaszanie pobytu w internacie osoby odwiedzającej.
9) przestrzeganie zasad ładu, estetyki, porządku, czystości i higieny osobistej.
10) dbanie o mienie internackie, przeciwstawianie się jego dewastacji oraz zapłacenie za
każde zdewastowane mienie.
11) oszczędzanie energii elektrycznej i wody, zbieranie suchego chleba i składanie go
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
11) branie udziału w realizacji zadań podjętych przez samorząd uczniowski lub grupę.
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12) terminowe uiszczanie opłaty ustalonej na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów.
13) zakaz

samowolnego

przemieszczania

sprzętu

i

wyposażenia

internatu

np. wynoszenia naczyń ze stołówki.
14) okazywanie szacunku wszystkim pracownikom internatu, podporządkowywać się
zarządzeniom i zaleceniom Kierownika internatu, Rady Wychowawców.
15) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, okazywanie szacunku dorosłym
i kolegom, przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu, brutalności, poszanowaniu
godności osobistej i wolności drugiego człowieka.
16) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów oraz dbanie o schludność
i czystość.
17) nie palenie tytoniu, nie picie alkoholu, nie używanie narkotyków i innych środków
odurzających.
18) zakaz wnoszenia i posiadania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
19) godne reprezentowanie szkoły i internatu na zewnątrz.
20) przestrzeganie regulaminów szkolnych i internackich.
21) wyłączanie telefonów komórkowe na zajęciach grupowych.
22) dbanie o kulturę osobistą, wygląd zewnętrzny i kulturę słowa.
2. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,(którzy chcą pozostać na sobotę
i niedziele) mają obowiązek zgłosić to wyznaczonemu wychowawcy najpóźniej do czwartku
do godziny 2000. W dni wolne obowiązuje odrębny porządek dnia określony w pkt. 4.
3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka w internacie w terminie nie
dłuższym niż 2 dni.

Nagrody
§ 8.
1. Wychowankowie mogą być nagradzani i wyróżniani za:
1) rzetelną naukę i frekwencje na zajęciach,
2) aktywną pracę społeczną na rzecz internatu,
3) wzorowe zachowanie i wysoki poziom kultury osobistej,
4) zwycięstwo w konkursach, olimpiadach i innych formach współzawodnictwa,
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5) nienaganną postawę wobec kolegów i wychowawców.
2. Wychowankowie mogą być nagradzani i wyróżniani przez wychowawcę grupy:
1) pochwałą ustną lub pisemną udzielaną wobec grupy,
2) zwolnieniem z dyżuru,
3) pozwoleniem na komputer lub telewizor w pokoju.
3. Kierownika internatu:
1) pochwałą ustną wobec wszystkich uczniów podczas apelu,
2) wysłanie listu pochwalnego do rodziców,
3) wręczenie nagród w postaci książek, albumów, przyborów szkolnych, dyplomów.

Kary
§ 9.
1. Wychowankowie mogą być ukarani za:
1) prezentowany niedostateczny poziom kultury i higieny osobistej,
2) naruszanie regulaminu internatu i rozkładu dnia,
3) niewłaściwą postawę wobec kolegów i przełożonych,
4) opuszczanie internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy,
5) nie wywiązywanie się z dyżurów służbowych lub stołówkowych,
6) picie, wnoszenie lub posiadanie alkoholu oraz posiadanie, rozprowadzanie lub
zażywanie środków odurzających,
7) posiadanie przedmiotów lub środków zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub
zdrowiu,
8) zaległości w płatnościach za wyżywienie i eksploatację,
9) nie wypełnianie obowiązku szkolnego polegające na nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
2. Wychowankowie mogą być ukarani przez wychowawcę grupy:
1) upomnieniem wobec grupy,
2) naganą ustną z wpisaniem do dziennika zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
3) naganą pisemną wobec grupy z powiadomieniem rodziców,
4) przeniesieniem do innego pokoju na tej samej kondygnacji z powiadomieniem
rodziców,
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5) dodatkowymi obowiązkami na rzecz poprawy estetyki piętra, internatu, otoczenia,
3. Od kary udzielonej przez wychowawcę wychowanek może odwołać się do Kierownika
internatu.
4. Wychowankowie internatu mogą być ukarani przez Kierownika internatu na wniosek
Rady Wychowawczej:
1) przeniesieniem do innej grupy z powiadomieniem rodziców,
2) naganą z ostrzeżeniem,
3) pozbawieniem miejsca w internacie z czasowym zawieszaniem wykonania kary na
okres próby nie krótszy niż 1 miesiąc,
4) pozbawieniem miejsca w internacie na okres nie krótszy niż 1 miesiąc,
5) pozbawieniem miejsca w internacie na okres nie krótszy niż 3 miesiące, jeśli
wychowanek dokonał tego samego czynu po raz kolejny w danym roku szkolnym.
5. Od kary udzielonej przez Kierownika internatu na wniosek Rady Wychowawczej,
wychowanek może odwołać się do Dyrektora szkoły.
6. W/w karami zagrożone są szczególnie takie czyny jak:
1) kradzież,
2) pobicie,
3) chuligański wybryk,
4) niewłaściwa postawa wobec kolegów i przełożonych,
5) celowa dewastacja,
6) notoryczne nie przestrzeganie regulaminu internatu i zarządzeń kierownictwa szkoły,
7) narażanie życia lub zdrowia swojego lub innych wychowanków,
8) wnoszenie alkoholu lub środków odurzających na teren internatu,
9) posiadanie alkoholu lub środków odurzających,
10) przebywanie w internacie pod ich wpływem,
11 ) posiadanie nieuzasadnionego zadłużenie za wyżywienie ponad 1 miesiąc,
10) nie wypełnianie obowiązku szkolnego polegające na nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
7. Od kary udzielonej przez Kierownika internatu wychowanek może odwołać się do
Dyrektora szkoły.
8.W przypadkach szczególnie uzasadnionych Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie
kary za czyny określone w ust.6, pkt.1-12, i zastosować inne środki dyscyplinarne.
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9. Wykonanie kary następuje w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia rodziców o popełnieniu
w/w czynów.
10.Wniosek o ponowne przyjęcie do internatu rozpatruje Kierownik internatu po
zasięgnięciu opinii wychowawcy grupy nie wcześniej jednak niż po upływie 1-go miesiąca
od dnia opuszczania internatu.

Postanowienia końcowe
§ 10.
1. Zmiany do zapisów Regulaminu Internatu Technikum Leśnego w Warcinie mogą być
wnoszone przez:
1) Radę Rodziców,
2) Samorząd Internatu,
3) Radę Wychowawców,
4) Kierownictwo internatu,
5) Dyrekcję szkoły.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
ogólne.

Kierownik internatu

Zmiany przyjęte na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2017 r.
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