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I. Podstawy prawne wydania regulaminu. 

§ 1 

Podstawę prawną niniejszego regulaminu Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego stanowią: 

1. Ustawa z dnia 7.09.1991r. o Systemie Oświaty, (Dz.U. nr 67, poz. 329 z 1996 r.), 

2. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 16.01.1982r.  

3. Statut szkoły . 

II. Postanowienia ogólne 

§1 

Internat mieści się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

przy ul. Grochowskiej 20 w Krakowie. 

§2 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, tworzy warunki dla 

rozwijania samorządności wychowanków, partnerstwa i współodpowiedzialności za 

funkcjonowanie placówki. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015. 

3. Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanka przyjętego do internatu, a także sam 

wychowanek, mają obowiązek zapoznać się z regulaminem internatu i wyrazić swoją 

akceptację podpisem na liście przygotowanej przez Dyrektora. 

 

 

III. Cele i zadania internatu 

§1 

1. Celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie 

opiekuńczo - wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych 

warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień. 

§2 

Do zadań internatu w szczególności należy: 

1. Zapewnienie zakwaterowania i właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

2. Stworzenie warunków do nauki, wypoczynku oraz realizacji swoich potrzeb, 

zainteresowań  i uzdolnień. 

3. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, realizowania praktyk religijnych 

zgodnie ze swoimi przekonaniami na zasadach ogólnie przyjętych w Polsce. 

4. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych. 

5. Zapewnienie warunków realizowania wymogów sportowego treningu i zaleceń 

trenerów. 

6. Zapewnienie warunków do korzystania ze stołówki, urządzeń internatu, biblioteki, 

obiektów  i sprzętu sportowego na zasadach określonych w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. 

§3 
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Internat czynny jest od poniedziałku do niedzieli w czasie nauki uczniów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przewidzianej rocznym planem 

pracy. Dyrektor Szkoły w wyjątkowych sytuacjach (np. zawody sportowe, wyjazdy 

integracyjne, obozy sportowe itp.) może ustalić dni, w których internat będzie 

nieczynny.  

IV. Organizacja internatu 

§1 

Organami internatu są: 

- Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, 

- Wychowawcy, 

- Samorząd Internatu. 

 

 

V.  Zakresy zadań 

§1 

  

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego kieruje 

działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą internatu , realizując zadania 

wynikające z przepisów prawa stanowiących podstawę prawną niniejszego 

regulaminu  (pkt. I, §1). 

 

§2 

Wychowawcy internatu jako pracownicy  pedagogiczni  są zobowiązani do 

przestrzegania wszystkich przepisów prawa  stanowiących podstawę prawną 

niniejszego regulaminu  (pkt. I, §1), a w szczególności: 

1. Systematycznie prowadzą obowiązującą dokumentację internatu. 

2. Planują i organizują pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną. 

3. Czuwają nad prawidłowym przebiegiem nauki wychowanków, systematycznie 

kontrolują wyniki w nauce oraz utrzymują kontakt z domem rodzinnym                       

i wychowawcą klasy. 

4. Diagnozują problemy wychowawcze. 

5. Pomagają wychowankom w rozwiązywaniu problemów osobistych, w 

rozstrzyganiu sporów i konfliktów.  

6. Odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków. 

7. Powiadamiają Dyrektora Szkoły w przypadku zaistniałej awarii urządzeń 

zagrażających bezpieczeństwu młodzieży, odnotowując ten fakt również w 

zeszycie raportów. 

8. Czuwają  nad  stanem czystości i estetyki pokoi mieszkalnych i pomieszczeń 

internackich. 

9. W sytuacjach losowych powodujących nieobecność wychowawcy na dyżurze 

lub w sytuacji, w której dyżur muszą pełnić dwie osoby zapewniając 

bezpieczeństwo wychowankom  Dyrektor  powierza w pierwszej kolejności 
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pełnienie dyżuru wychowawcy, który winien pełnić najbliższy dyżur wg 

ustalonego harmonogramu. 

10. Wykonują polecenia Dyrektora Szkoły i  jako nauczyciele-wychowawcy 

podlegają odpowiedzialności prawnej (pracowniczej i dyscyplinarnej) oraz 

moralnej i etycznej. 

11. O ważnych zdarzeniach i podejmowanych decyzjach wychowawcy 

pełniący dyżur zobowiązani są telefonicznie poinformować Dyrektora oraz 

sporządzić notatkę w zeszycie raportów. 

12. Ponadto, wychowawca dyżurujący w nocy : 

- czuwa nad bezpieczeństwem młodzieży w porze nocnej (od 22ºº do 6ºº), 

- zapewnia ciszę nocną, 

- sprawdza obecność wychowanków w poszczególnych pokojach, 

§3 

Pracownicy niepedagogiczni  współpracują w procesie opiekuńczo- wychowawczym   

i pracują w oparciu o szczegółowy zakres czynności i obowiązków określony przez 

Dyrektora Szkoły dla poszczególnych stanowisk. 

§4 

Samorząd internatu tworzą wychowankowie. Do zadań samorządu należą: 

1. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników                      

w nauce i pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie. 

2. Koordynowanie powierzonych prac wykonywanych przez wychowanków. 

3. Regulowanie wewnętrznego życia wychowanków,  

4. Współpraca z wychowawcami internatu. 

 

VI. Wychowankowie internatu 

§1 

 Wychowanek przebywający  w Internacie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego ma obowiązek: 

1. Przestrzegać Statutu  ZSOMS oraz regulaminu internatu. 

2. Odnosić się z szacunkiem do pracowników internatu i współmieszkańców,  

przestrzegać zasad kulturalnego zachowania oraz postępować zgodnie z powszechnie 

uznawanymi normami etyczno – moralnymi. 

3. Przestrzegać programu dnia i zajęć. 

4. Postępować zgodnie z wymogami treningu i zaleceniami trenerów. 

5. Utrzymywać porządek, czystość, estetykę pokojów mieszkalnych i pomieszczeń 

internackich. Wychowankowie zobowiązani są do wietrzenia pokoi, rannego ścielenia 

łóżek i wynoszenia śmieci. Nie wolno wyrzucać śmieci do koszy na korytarzach 

szkolnych. 

6. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe. 

7. Systematycznie uczęszczać do szkoły, uczyć się wykorzystując jak najlepiej czas i 

warunki do nauki. Nauka po godzinie 2200 jest możliwa w miejscu i wymiarze czasu 

uzgodnionym z wychowawcą przy respektowaniu zasady nie naruszania prawa do 

wypoczynku innych mieszkańców internatu. 



5 
 

8. Przebywać w swoich pokojach po godzinie 2300(w soboty po 2400).Możliwe jest 

przebywanie poza swoim pokojem do godziny  2300 ( w sobotę do 2400) za zgodą 

wychowawcy. 

9. Szanować sprzęt internacki i dokonywać na własny koszt napraw uszkodzeń 

zaistniałych na skutek zamierzonego działania. 

10. Przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz zachowania ostrożności, tak 

by nie narażać na wypadki siebie i innych. 

11. Dokonywać zakupu worków na śmieci, papieru toaletowego oraz innych środków 

czystości (np. płynu do mycia naczyń). 

12. Używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem po wcześniejszym zapoznaniu się                              

z instrukcją obsługi. 

13. W razie choroby lub wypadku niezwłocznie zgłosić ten fakt do wychowawcy. 

14. Za każdym razem  zgłaszać wychowawcy odwiedziny osób z zewnątrz. W razie 

zakłócenia porządku przez osobę odwiedzającą wychowawca sporządza notatkę w 

zeszycie raportów i w uzasadnionych przypadkach wzywa policję. 

15.  Każdorazowo zgłaszać wychowawcy wyjścia i wyjazdy, odnotowując również ten  

fakt w „zeszycie wyjść”: 

a) Wyjścia z internatu  mogą mieć miejsce w czasie wolnym od nauki, treningu i 

innych zajęć programowych – najpóźniej do godziny 2100 za zgodą 

wychowawcy, 

b) Wyjścia z internatu  (od 21ºº ) mogą mieć miejsce w wyjątkowych wypadkach po 

uzyskaniu pisemnej zgody rodziców potwierdzonej telefonicznie, każdorazowo 

potrzebna jest zgoda wychowawcy, 

c) Wyjazdy do domów rodzinnych, na zawody mogą mieć miejsce po uprzednim 

zgłoszeniu terminu wyjazdu wychowawcy, potwierdzone telefonicznie lub 

pisemnie przez rodziców. 

d) Z chwilą stwierdzenia samowolnego opuszczenia internatu  przez wychowanka, 

wychowawca powiadamia o tym fakcie Dyrektora i dokonuje odpowiedniego 

wpisu w zeszycie raportów. W przypadku przedłużającej się nieobecności 

wychowanka bezzwłocznie powiadamiani są  rodzice (opiekunowie prawni) i 

policja. W przypadku samowolnego opuszczenia internatu przez wychowanka 

szkoła nie odpowiada za jego bezpieczeństwo. 

16. Wyłączać światło i  urządzenia elektryczne oraz zamykać okna przed opuszczeniem 

pokoju. 

17. Przestrzegać ciszy nocnej (od 22ºº do 6ºº).  

18. Nie należy w internacie przechowywać większych sum pieniędzy i wartościowych 

przedmiotów. W wypadku ich utraty internat nie ponosi odpowiedzialności. 

19. W internacie można przechowywać tylko przedmioty konieczne do nauki i 

codziennego życia w internacie. 

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

jego choroby, o której są niezwłocznie informowani przez wychowawcę. 
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§2 

 

W internacie zabronione jest: 

1. Używanie, wnoszenie i przechowywanie alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych 

używek, oraz przebywania pod ich wpływem. 

2. Używanie grzejników, żelazek, tosterów i kuchenek elektrycznych w pokojach 

mieszkalnych. 

3. Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych i wybuchowych, kadzidełek, świeczek 

oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia. 

4. Manipulowanie przy urządzeniach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych                                  

i przeciwpożarowych. Wszystkie usterki należy zgłaszać wychowawcy. 

5. Wprowadzanie osób obcych bez uzyskania zgody wychowawcy. 

6. Nocowanie w pokojach mieszkańców internatu osób z zewnątrz.  

7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zamykanie pokoju od wewnątrz. 

8. Przechowywanie środków mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia. 

9. Wychylanie się z okien i siadanie na parapetach. 

10. Przechowywania żywności i brudnych naczyń w pomieszczeniach internackich.  

11. Samowolne spacerowanie po szkole w godzinach dyżuru wychowawcy.  

12. Przebywanie w pomieszczeniach internackich osób z zewnątrz w czasie zajęć 

lekcyjnych, przerw i treningów. 

13. Przebywanie wychowanków w pomieszczeniach internackich podczas zajęć 

lekcyjnych, przerw i treningów.  

14. Posiadanie oraz wprowadzanie wszelkich zwierząt, ze względu na zalecenia sanitarno-

epidemiologiczne. 

§3 

1. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ                 

na społeczność uczniowską oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków              

i przepisów (pkt. VI §1 i §2) wychowanek może utracić prawo zamieszkania                          

w internacie. 

2.  Decyzję usunięcia wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Szkoły. 

§4 

Za wzorowe wykonywanie powinności wychowanek może otrzymać: 

a) Pochwałę wychowawcy, 

b) Pochwałę Dyrektora Szkoły, 

c) List gratulacyjny do rodziców, 

d) Podwójny bilet do kina lub teatru (w miarę dostępnych środków) 

§5 

W przypadku naruszenia regulaminu internatu wychowanek może zostać ukarany: 

a) Upomnieniem lub naganą wychowawcy, 

b) Upomnieniem lub naganą Dyrektora, 

c) Pisemnym lub telefonicznym powiadomieniem rodziców, 
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d) Zakazem wychodzenia z Internatu, 

e) Decyzją o usunięcie z internatu (pkt VI , §3) 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Obowiązująca dokumentacja. 

W internacie obowiązuje następująca dokumentacja: 

a) Roczny plan pracy internatu, 

b) Harmonogram pracy wychowawców, 

c) Dziennik zajęć wychowawczych, 

d) Zeszyt wyjść, 

e) Zeszyt raportów, 

f) Zeszyt odwiedzin. 
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