
REGULAMIN 

INTERNATU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. KS. PIOTRA SKARGI  

W SZAMOTUŁACH 

 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach jest 

placówką opiekuńczo- wychowawczą działającą w ramach I Liceum 

Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, przeznaczoną dla uczniów  

I Liceum Ogólnokształcącego, mieszkających poza Szamotułami. 

2. Internat jest integralną częścią wychowania szkolnego. 

3. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w danym roku szkolnym. 

4. Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie  

i całodobową opiekę młodzieży. 

5. Internat prowadzi stołówkę. 

6. Regulamin Internatu jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym działalność 

internatu. 

7. Regulamin określa szczegółowo zasady działalności internatu oraz prawa i obowiązki 

jego mieszkańców. 

8. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia 

zawarte w Statucie Szkoły. 

 
§ 2 

GŁÓWNE ZADANIA INTERNATU 
 
1. Internat: 

a. zapewnia wychowankom zakwaterowanie, wyżywienie, bezpieczny pobyt i opiekę 

wychowawców w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania. 

b. umożliwia wychowankom realizację kształcenia, pomaga w wyrównywaniu szans 

edukacyjnych, wspomaga opiekuńczo- wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz 



stwarza optymalne warunki do wielostronnego rozwoju. 

c. wychowuje w duchu wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, piękna oraz 

tolerancji wobec siebie i innych. 

d. zapewnia właściwe warunki sanitarno-higieniczne. 

e. wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo- 

gospodarczych. 

f. kształtuje zaradność życiową wychowanków, rozwija samodzielność  

i samorządność z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej 

wartości i twórczej aktywności. 

g. kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, życzliwości, 

tolerancji i odpowiedzialności. 

h. przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa i w przyszłej rodzinie. 

i. kształtuje prawidłowy stosunek do przyrody i tradycji narodowych. 

j. planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami lub prawnymi 

opiekunami wychowanków, samorządem oraz placówkami działającymi  

w środowisku. 

 
§ 3 

ORGANIZACJA INTERNATU 
 

1. Organami internatu są: 

a. Kierownik internatu; 

b. Zespół wychowawczy; 

c. Rada Młodzieżowa Internatu- samorząd internatu. 

2. Pracą w internacie kieruje Kierownik internatu podlegający bezpośrednio 

Dyrektorowi szkoły. 

3. Zespół wychowawczy tworzą pracownicy pedagogiczni. Zespół jest organem 

powołanym do opracowania planu pracy opiekuńczo- wychowawczej na dany rok 

szkolny, diagnozowania problemów wychowawczych, dokonywania analizy 

działalności opiekuńczo-wychowawczej i formułowania wniosków zmierzających do 

stałego podnoszenia jej poziomu, podejmowanych działań przy okazji posiedzeń rad 

pedagogicznych. 

a. Przewodniczącym zespołu wychowawczego jest Kierownik internatu, członkami  

-wychowawcy. 

b. Zespół wychowawczy spotyka się na naradach zwoływanych przez Kierownika 

internatu, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem lub według potrzeb. 

4. Podstawą realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych internatu jest roczny plan 

pracy opracowany przez wychowawców, zatwierdzony przez zespół wychowawczy 



internatu. 

5. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz 

internatu, zajęcia kulturalne i rekreacyjne oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. 

6. Internat zapewnia wychowankom zakwaterowanie i pełne wyżywienie według norm 

żywieniowych przewidzianych dla młodzieży. 

 

§ 4 

RADA MŁODZIEŻOWA INTERNATU- SAMORZĄD 
 

1. Do samorządu internatu należą wszyscy mieszkańcy. 

2. Najwyższą władzą samorządu jest ogólne zebranie członków. 

3. Władzą wykonawczą samorządu jest Rada Młodzieżowa Internatu (RMI). 

4. Wybory do Rady samorządu odbywają się na początku roku szkolnego, na zasadach 

demokratycznych przez zebranie ogółu członków samorządu. 

5. W skład rady wchodzą: przewodniczący i jego zastępca, skarbnik oraz kronikarz.  

6. Samorząd może powołać Sąd Koleżeński do rozpatrywania konfliktów między 

wychowankami i innych przypadków naruszenia zasad zawartych w Regulaminie 

internatu. 

7. RMI współpracuje z wychowawcami grup i władzami internatu, uzgadnia z nimi plany 

pracy i ważniejsze przedsięwzięcia. 

8. Zebrania, spotkania i itp. wynikające z działalności samorządu odbywają się w czasie 

wolnym od zajęć szkolnych. 

9. Samorząd internatu dysponuje środkami finansowymi uzyskiwanymi ze składek 

internackich, które są przeznaczone na realizowanie zajęć tematycznych oraz imprez 

okolicznościowych zaplanowanych w kalendarzu imprez internackich. 

10.  Celem samorządu w internacie  jest: 

a. uczestnictwo mieszkańców w rozwiązywaniu własnych problemów oraz 

partnerstwo w stosunkach z wychowawcami w realizacji celów wychowawczych, 

b. rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania wychowanków  

i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki  

i grupę, 

c. kształtowania umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do 

aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny wychowanków. 

11. Do zadań samorządu należy: 

a. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków 



mieszkańca internatu i innych obowiązków zawartych w Regulaminie internatu, 

b. przedstawianie władzom internatu opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie 

wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 

c. współdziałanie z władzami internatu w zapewnieniu wychowankom należytych 

warunków do życia i nauki, 

d. współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań 

naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, 

organizowanie wypoczynku i rozrywki, 

e. dbanie o sprzęt i urządzenia internatu, organizowanie wychowanków do 

wykonywania niezbędnych prac na rzecz internatu, inspirowanie do udziału do 

udziału w pracy społecznie użytecznej w środowisku, 

f. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności  

w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym, 

g. rozstrzyganie sporów pomiędzy wychowankami, zapobieganie konfliktom między 

współmieszkańcami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go 

wychowawcy lub Kierownikowi. 

12. Uprawnienia samorządu obejmują: 

a. przedstawianie propozycji do planu opiekuńczo-wychowawczego internatu 

wynikających z potrzeb i zainteresowań wychowanków, 

b. wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formułowaniu 

przepisów wewnątrzinternackich regulujących życie społeczności mieszkańców, 

c. prowadzenie kroniki, informowanie w formie ogłoszeń w gablocie ogółu 

mieszkańców o swej działalności, 

d. zgłaszanie współmieszkańców do wyróżnień i nagród stosowanych w internacie 

oraz prawo do wnoszenia uwag do opinii władz internatu o wychowankach, 

udzielanie poręczeń za wychowanków w celu wstrzymania wymierzonej im kary, 

e. wnioskowanie do władz internatu w sprawie powołania określonego wychowawcy 

na opiekuna samorządu. 

 
§ 5  

ZADANIA WYCHOWAWCY INTERNATU 
 

1. Wychowawca internatu zobowiązany jest: 

a. sumiennie realizować zadania wynikające z planu opiekuńczo-wychowawczego 

internatu, dążyć do jak najlepszych wyników w pracy opiekuńczo-wychowawczej, 

b. systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz 



oświatowych i dyrekcji szkoły, 

c. przestrzegać dyscypliny czasu pracy, wewnętrznych regulaminów, 

obowiązujących zasad i procedur,  

d. kształtować wśród młodzieży nawyk systematyczności w nauce, udzielać pomocy 

uczniom mającym niepowodzenia szkolne, dbać o ciszę podczas nauki własnej, 

e. rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu 

przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki, 

f. czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem  

w pomieszczeniach, w których przebywa młodzież, 

g. dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć 

sportowych, aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi 

palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania innych używek oraz 

zapobiegać konfliktom i stresom, 

h. utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, 

psychologiem, pedagogiem, współpracować systematycznie z rodzicami 

wychowanków, 

i. kontrolować czystość w pokojach mieszkalnych wychowanków.  

2. Wychowawca ma prawo do: 

a. wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą, w ogólnie przyjętych ramach,  

z uwzględnieniem planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i niniejszego 

regulaminu, 

b. przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania regulaminu przez 

wychowanków, 

c. decydowania, w porozumieniu z rodzicami, o przebywaniu wychowanka swojej 

grupy wychowawczej poza terenem internatu, w czasie innym niż wynika to  

z rozkładu zajęć, 

d. ograniczenia lub czasowego zawieszenia prawa wychowanka do wyjścia poza 

internat ze względu na niewłaściwe zachowanie, lekceważenie obowiązków, 

nieprzestrzeganie regulaminu i zasad obowiązujących w internacie, 

e. przedstawiania kandydatów do przyznawania nagród przez internat i szkołę, 

f. zwracania się o radę i pomoc do Kierownika internatu lub Rady Wychowawczej 

Internatu w przypadku pojawiających się trudności, 

g. przedstawiania Kierownikowi internatu, Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej 

postulatów i wniosków dotyczących grupy wychowawczej i własnej pracy, 

h. przedstawiania wychowawcy klasy opinii na temat zachowania wychowanka  

w internacie, 



j. w ramach kontroli czystości lub w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie posiadania 

niedozwolonych przedmiotów, wychowawca lub Kierownik internatu, mają prawo 

do kontroli szaf, szafek nocnych czy tapczanów w pokojach wychowanków. Może 

również wziąć w depozyt wszelakie używki oraz sprzęty, których niewłaściwe 

użytkowanie przez wychowanka powoduje łamanie regulaminu (np. e-papieros, 

liquid do e-papierosów, komputer, telefon, radio, głośniki, niebezpieczne 

przedmioty, itp.). 

 

§ 6 

INNE USTALENIA 
 
1. Internat nie odpowiada za bezpieczeństwo wychowanka w drodze do internatu  

i z internatu. 

2. Internat pracuje 7 dni w tygodniu.   

3. W sobotę i niedzielę mogą pozostawać w internacie tylko wychowankowie, którzy 

mają uzasadniony powód, np.: duża odległość do domu, praktyki zawodowe 

odbywane w soboty, udział w zajęciach sportowych organizowanych przez klub. 

Zgodę na pozostanie w placówce należy uzyskać u wychowawcy. 

4. Za zawinione uszkodzenia i zniszczenia urządzeń/sprzętu oraz rażące naruszenie 

estetyki pokoju lub innego pomieszczenia w internacie wychowankowie ponoszą pełną 

odpowiedzialność materialną (w przypadku uczniów niepełnoletnich 

odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie). 

5. Nie należy w internacie przechowywać w pokojach wychowanków większych sum 

pieniędzy i wartościowych przedmiotów. W wypadku ich utraty internat nie ponosi 

odpowiedzialności, jeżeli wcześniej nie zostały złożone w depozycie u wychowawcy. 

6. Prawo do zamieszkania w internacie traci wychowanek usunięty ze szkoły lub 

internatu oraz z chwilą ukończenia nauki w szkole. 

7. Przy opuszczaniu internatu wychowanek zobowiązany jest: zwrócić pobrany sprzęt 

(klucz, lampkę nocną, książki, itp.), uregulować wszelkie zaległości finansowe, 

zostawić pokój w należytym stanie i porządku, zdać podpisaną kartę obiegową. 

8. Zasady korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku określają szczegółowe regulaminy. 

9. Zasady korzystania z zakwaterowania i wyżywienia określa szczegółowy  regulamin. 

10. Dyrektor i wychowawca mają prawo dostosować na bieżąco regulamin i rozkład dnia 

do indywidualnych potrzeb wychowanka (np. powrót po 21.00 ze względu na 

korepetycje lub nauka po 22.00 oraz inne ważne powody). 

11. Kierownik internatu ma prawo zarządzić obowiązkowe przygotowanie wyznaczonych 

pokoi do kwaterowania w czasie weekendu w związku z wynajmem miejsc 

noclegowych zorganizowanym grupom, bądź w innych uzasadnionych przypadkach. 



12. Wyjścia z internatu są możliwe tylko i wyłącznie po odpowiedniej adnotacji  

w Zeszycie Wyjść. 

 

§ 7 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 
1. Wychowanek ma prawo do: 

a. korzystania z posiadanych przez internat środków dydaktycznych oraz do 

bezpłatnej pomocy w nauce świadczonej przez wychowawców, 

b. współuczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw bytowych 

młodzieży poprzez przedstawicieli samorządu (Rady Młodzieżowej Internatu), 

c. prezentowania swoich opinii i wniosków dotyczących życia w internacie , 

d. poszanowania godności osobistej, dyskrecji w sprawach osobistych, stosunkach 

rodzinnych, tajemnicy korespondencji, 

e. rozwoju swej osobowości, 

f. czynnego wypoczynku poprzez uczestnictwo we wszystkich formach zajęć 

organizowanych w czasie wolnym, 

g. wyjść z  internatu w czasie wolnym po wypisaniu się w Zeszycie Wyjść, 

h. przyjmowania gości w pokoju za wiedzą i zgodą wychowawcy poza czasem nauki  

i nie dłużej niż do godz. 21.00, jednocześnie ponoszenia za nich pełnej 

odpowiedzialności, 

i. zwrotu kosztów za niewykorzystane żywienie zgodnie z dokonanym odpisem, 

j. reprezentowania barw internatu w imprezach i konkursach, 

k. uczestniczenia w imprezach kulturalno-oświatowych odbywających się na terenie 

internatu, szkoły, miasta, 

l. przedstawiania swego stanowiska Radzie Pedagogicznej przed nałożeniem kary, 

m. demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Rady Młodzieżowej Internatu. 

2. Wychowanek ma obowiązek: 

a. rzetelnego wykorzystania czasu na naukę, 

b. przestrzegania norm współżycia społecznego i poszanowania praw innych 

mieszkańców, 

c. odnoszenie się z szacunkiem do pracowników internatu (zarówno 

pedagogicznych, jak i administracji i obsługi), 

d. odnoszenia się z życzliwością do współmieszkańców, 

e. traktowanie wyborów do Rady Młodzieżowej Internatu z powagą, aby funkcje  

w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne, 

f. podporządkowania się zarządzeniom Kierownika oraz ustaleniom podjętym przez 



samorząd, 

g. przestrzegania zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych, dbania o zdrowie oraz 

życie własne i innych osób, z uwzględnieniem higieny osobistej, 

h. wykazywania troski o mienie internatu i estetyczny wygląd wszystkich 

pomieszczeń, dbałość o czystość i porządek w placówce i jej otoczeniu oraz 

uczestniczenie w pracach na rzecz placówki, 

i. uczestniczenia w zebraniach i uroczystościach oraz współudział w ich 

przygotowaniu, 

j. pełnienia w internacie dyżurów wg zasad i kolejności ustalonej z wychowawcą, 

k. terminowego wnoszenia odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie, 

l. zapobiegania szkodliwym dla zdrowia nałogom, 

m. codziennego sprzątania pokoju do godz. 8.30 oraz robienia raz w tygodniu 

porządków generalnych, 

n. przestrzeganie rozkładu dnia (respektowanie czasu przeznaczonego na posiłki, 

naukę własną, wypoczynek, przyjmowanie gości, powrót do internatu, ciszę nocną 

itp.), 

o. przestrzegania bezwzględnej ciszy w czasie nauki tj. w godz. 16.00 – 18.00,  

w czasie nauki obowiązuje zakaz przebywania poza swoim pokojem, opuszczania 

internatu oraz przyjmowania osób odwiedzających (w sprawach indywidualnych 

wychowawca może zdecydować inaczej), 

p. każdorazowego wypisania się w Zeszycie Wyjść przed wyjściem bądź wyjazdem 

(tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy) oraz odnotowaniu tego faktu w zeszycie, 

q. powrotu do internatu do godz. 21.00, 

r. przestrzegania godzin posiłków, 

s. bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00, 

t. ponoszenia odpowiedzialności za to, by osoby odwiedzające swym zachowaniem 

nie naruszały regulaminu, 

u. odpowiedzialności materialnej za klucz od pokoju, który otrzymał przy 

kwaterowaniu; w przypadku zgubienia klucza wychowanek musi na własny koszt 

dorobić klucz, 

v. zgłaszania wychowawcom i konserwatorom wszelkich zauważonych awarii  

i usterek; 

w. naprawiania bądź pokrycia kosztów wyrządzonych strat materialnych, 

x. przestrzegania niniejszego regulaminu i rozkładu dnia. 

3. Wychowankom na terenie internatu zabrania się: 

a. działania na szkodę dla zdrowia i życia własnego i innych mieszkańców (palenie 

papierosów, spożywanie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, 



powrotu do internatu w stanie odurzenia alkoholem, narkotykami, dystrybucja 

środków odurzających w tym uśmierzających ból, strzelanie z petard itp.). 

Przebywanie na terenie placówki w stanie nietrzeźwym, posiadanie narkotyków  

i alkoholu jest zagrożone usunięciem ze skutkiem natychmiastowym, 

b. używania wulgarnych słów i gestów powszechnie uznawanych za obraźliwe, 

c. głośnego słuchania muzyki, 

d. naruszania estetyki pokoi i innych pomieszczeń internatu (napisy, rysunki na 

ścianach, meblach, drzwiach itp.), 

e. eksponowania treści pornograficznych, 

f. wchodzenia i wychodzenia do internatu innymi drogami i sposobami niż drzwi 

wejściowe, 

g. przetrzymywania zwierząt na terenie internatu, 

h. samowolnej wymiany zamku w drzwiach pokoju lub innego pomieszczenia; 

i. przekazywania kluczy od pomieszczeń użytku ogólnego kolejnemu mieszkańcowi 

bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu wychowawcy, 

j. zamykania pokoju na klucz od wewnątrz (ze względów bezpieczeństwa), 

k. przenoszenia wyposażenia/sprzętu będącego własnością internatu z pokoi, 

łazienek, korytarzy (meble, obrazy, lustra, kwiaty doniczkowe itp.) do innych 

pokoi lub pomieszczeń bez zgody Kierownika internatu lub wychowawcy, 

l. samowolnego przesuwania mebli w pokojach, 

m. korzystania w pokojach z grzejników, grzałek itp. (w przypadku używania świeczek 

zapachowych wymagana jest zgoda wychowawcy), 

n. przechowywania w pokojach wartościowych rzeczy (sprzęt, biżuteria itp.), 

o. pozostawiania  otwartych pokoi, 

p. wynoszenia naczyń ze stołówki, 

q. opuszczania zajęć szkolnych i przebywania w tym czasie na terenie internatu, 

r. uprawiania gier hazardowych, 

s. przebywania po godz.22.00 w pokojach innych mieszkańców, 

t. wchodzenia do pokoi podczas nieobecności mieszkańców i korzystania z cudzej 

własności, 

u. wykonywania na terenie internatu zdjęć, kręcenia filmów oraz nagrywania 

dźwięków przy użyciu telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, 

dyktafonów, kamer; 

v. przyjmowania gości, których zachowanie wskazuje na uprzednie spożycie alkoholu 

lub innego środka odurzającego, 

w. udzielania noclegu osobom postronnym. 

 



§ 8 

ROZKŁAD DNIA 
 

6.00  - pobudka, toaleta poranna i sprzątanie pokoi 

6.30 - 8.30 - śniadanie 

od 7.35   - wyjścia na zajęcia szkolne 

12.00 - 15.00  - obiad 

14.00 - 16.00  - czas wolny 

16.00 - 18.00  - czas nauki 

18.00 - 19.00  - kolacja 

19.00 - 21.00  - zajęcia w grupach, sekcjach, zebrania, zajęcia własne 

21.00 - 22.00 - toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej 

22.00 - 6.00  - gaszenie świateł, cisza nocna. 

 
§ 9 

NAGRODY I KARY 

 
1. Za wzorową postawę, przejawianie inicjatywy i aktywności wychowanek może zostać 

nagrodzony, natomiast za naruszenie Regulaminu internatu - ukarany. 

2. Lista nagród: 

a. pochwała wychowawcy, 

b. pochwała Kierownika internatu, 

c. nagroda rzeczowa, 

d. list gratulacyjny do rodziców/opiekunów prawnych lub/i szkoły, klubu sportowego . 

3. Lista kar: 

a. nagana wychowawcy, 

b. nagana Kierownika internatu, 

c. prace porządkowe na rzecz placówki, 

d. zawieszenie w prawach wychowanka, na okres określony uchwałą RP bez prawa 

zamieszkiwania w internacie, 

e. usunięcie z internatu. 

4. W związku z nieprzestrzeganiem regulaminu mogą być zastosowane wobec 

wychowanka inne formy dyscyplinowania (np. dodatkowy dyżur, czasowy zakaz 

korzystania z pomieszczeń i sprzętu, okresowy zakaz przyjmowania gości, ograniczenie 

praw swobodnego dysponowania czasem wolnym). 

5. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na 

pozostałych mieszkańców i za notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązków  

i postanowień określonych w statucie oraz regulaminie internatu wychowanek może 



utracić prawo mieszkania w internacie. 

6. Wychowanek zawieszony w prawach mieszkańca nie może w okresie zawieszenia 

przebywać na terenie internatu (wyjątkiem są zajęcia lekcyjne, które odbywają się  

w internacie). 

7. Wychowanek usunięty z internatu lub zawieszony w prawach mieszkańca, może 

korzystać z obiadów w stołówce internatu, jeśli nadal jest uczniem ILO.  

8. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkiwania w internacie. 

Wychowanek usunięty z internatu traci prawo do zamieszkania w nim.  

9. Do stosowania nagród i kar nie jest wymagana gradacja; nagroda lub kara zależy od 

konkretnego przewinienia albo zasługi, a także dotychczasowej postawy wychowanka. 

10. O zastosowaniu kar Kierownik internatu lub wychowawca powiadamia rodziców 

(opiekunów prawnych) w formie pisemnej lub telefonicznie. 

11. Wychowanek ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary w ciągu 7 dni od 

dnia zawiadomienia, do: 

a. Kierownika internatu od kary wymierzonej przez wychowawcę, 

b. Dyrektora szkoły od kary wymierzonej przez Kierownika internatu lub Radę 

Pedagogiczną. 

12. Rozpatrzenie bez odwołania wymaga zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej. 

13. Decyzję o skreśleniu wychowanka z listy wychowanków internatu podejmuje 

Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

14. Od decyzji w sprawie usunięcia wychowanka z internatu przysługuje prawo odwołania 

do Dyrektora, które powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia poinformowania  

o decyzji. 

 

§ 10 

NAUKI WŁASNE 
 

1. Każdy wychowanek ma obowiązek uczestniczenia w godzinach nauk własnych zgodnie 

z harmonogramem dnia. 

2. Nauki własne odbywają się we własnych pokojach. Zabrania się wówczas 

przechodzenia między pokojami. 

3. Do dyspozycji wychowanków w internacie znajduje się Pokój Cichej Nauki. 

4. Jeżeli wychowankowie chcą uczyć się grupowo przechodzą do świetlicy. 

5. Przed rozpoczęciem nauk własnych wychowankowie powinni zadbać o dobór 

odpowiednich książek, zeszytów, przyborów, pomocy, aby efektywnie wykorzystać 

czas nauki własnej. 

6. W czasie nauki własnej obowiązuje cisza w pokojach i na korytarzach. 

Wychowankowie nie opuszczają pokojów bez potrzeby, nie prowadzą głośnych 



rozmów, nie korzystają ze sprzętów RTV, telefonów itp.. 

7. W czasie nauki własnej wychowankowie nie przyjmują gości, nie prowadzą rozmów 

telefonicznych na korytarzach, nie wychodzą poza teren internatu (dopuszcza się 

wyjścia tylko w uzasadnionych przypadkach tj. zajęć pozalekcyjnych - za zgodą 

wychowawcy i wcześniejszą pisemną zgodą rodziców ) po wpisaniu się w Zeszycie 

Wyjść, 

8. Prawo do nauki po godzinie 22.00 posiadają wychowankowie klas maturalnych lub 

pojedynczy uczniowie na świetlicy, którzy właściwie wykorzystali czas nauki własnej 

oraz uzyskali zgodę wychowawcy dyżurnego. Wcześniej wykonują toaletę wieczorną 

(w przypadku zakłócania ciszy nocnej wychowanek zostanie poproszony  

o zakończenie nauki). 

 

§ 11 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 
 
1. Stołówka serwuje śniadania, dwudaniowy obiady i kolacje od śniadania w poniedziałek 

do obiadu w piątek. 

1. Wychowankowie internatu mają obowiązek korzystania ze stołówki.  

2. Z żywienia korzystają uczniowie według podanej co miesiąc listy, która sprawdzana 

jest podczas każdego posiłku. 

3. Dodatkowo z obiadów mogą korzystać uczniowie i pracownicy liceum. 

4. W przypadku planowanej nieobecności można dokonać odpisu, zgodnie z regulaminem 

odpisów.  

5. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa osobny regulamin.  

 

§ 12 

OPŁATY 
 

1. Tryb przyjmowania wychowanków do internatu określa Regulamin rekrutacji. Stanowi 

on odrębny dokument określający szczegółowe zasady przyjęć wraz z terminarzem. 

Zakwaterowanie i wyżywienie są odpłatne. Jednym z warunków korzystania  

z internatu jest systematyczne regulowanie opłat. 

2. Mieszkaniec internatu, który nie opłaca należności w terminie (zaległość 

dwumiesięczna), może zostać usunięty z internatu, a w związku ze zobowiązaniami 

finansowymi Kierownik internatu podejmuje odpowiednie działania egzekucyjne.  

 

 

 



§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Wszystkie sprawy nie ujęte w Regulaminie internatu będą rozpatrywane 

indywidualnie, ale w oparciu o niniejszy dokument. 

2. W internacie obowiązują również zasady nie zapisane, należące do sfery prawa 

obyczajowego i dobrego wychowania. 


