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Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1 Internat Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zwany
dalej Internatem, jest integralną częścią ZSiPKZ.
2 Internat jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla
uczniów ZSiPKZ.
3 Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor ZSiPKZ za pośrednictwem Kierownika Internatu.
4 Regulamin określa szczegółowe zasady działalności Internatu.

Rozdział 2 Cele i zadania internatu

1. Celem działania Internatu jest zapewnienie wychowankom stałej opieki podczas
odbywania przez nich nauki poza miejscem zamieszkania oraz stworzenie im optymalnych warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
2. Do głównych zadań Internatu należą w szczególności:
a. zapewnienie wychowankom całodobowego zakwaterowania i wyżywienia,
b. zapewnienie należytych warunków sanitarno-higienicznych,
c. zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i zdolności
oraz do wypoczynku i rekreacji,
d. upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i dbałości o własny stan zdrowia,
e. wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych,
f. kształtowanie postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości wobec innych,
g. kształtowanie samorządności, samodzielności i odpowiedzialności za swoje czyny.
3. Szczegółowy sposób realizacji zadań zawarty jest w rocznym planie pracy opiekuńczowychowawczej internatu, sporządzanym przez Kierownika Internatu i Zespół Wychowawców Internatu.

Rozdział 3 Organizacja internatu

1. Internat realizuje swoje zadania przez cały rok szkolny, z przerwą na okres ferii
zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, zgodnie z rocznym kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
2. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 35 osób.
4. Wymiar pracy wychowawczej na jedną grupę wynosi tygodniowo 49 godzin zegarowych.
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5. Podziału wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje Kierownik Internatu.
6. Za całokształt pracy z grupami wychowawczymi odpowiedzialni są wychowawcy.
7. Harmonogram pracy wychowawców ustala Kierownik Internatu, a zatwierdza Dyrektor
Szkoły.
8. Organem samorządowym mieszkańców internatu jest Młodzieżowa Rada Internatu
(MRI), wybierana z ogółu wychowanków placówki, do której głównych zadań należą:
a. koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy,
b. rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad
współżycia wychowanków,
c. dokonywanie wspólnej z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności
młodzieży w internacie,
d. organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólnointernackim,
e. reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Internatu i Zespołu.
9. W Internacie obowiązuje stały rozkład dnia uwzględniający czas na posiłki, naukę, pracę
na rzecz Internatu oraz różne formy wypoczynku i rozrywki.
10. Internat zapewnia całodzienne wyżywienie jego mieszkańcom oraz umożliwia
korzystanie z obiadów uczniom ZSiPKZ, mieszkającym poza Internatem, a także pracownikom szkoły.
11. Zasady korzystania ze stołówki internatu określa odrębny regulamin (Załącznik nr 1).
12. Internat ma do dyspozycji wychowanków sale: telewizyjną i komputerową. Zasady korzystania z nich określają odrębne regulaminy (Załączniki nr 2 i 3).
13. W przypadku uczniów mieszkających w odległości uniemożliwiającej powrót do domu,
z wyłączeniem weekendów między turnusami, istnieje możliwość pozostania
wychowanka w Internacie w czasie weekendu. Możliwość ta dotyczy tylko sytuacji
bezpośrednio związanych z pobieraniem nauki w szkole. W sytuacjach wątpliwych
ostateczną decyzję podejmuje kierownik internatu.

Rozdział 4 Wychowankowie

I Rekrutacja

1. O przyjęcie do internatu mogą się ubiegać wszyscy uczniowie i słuchacze ZSiPKZ.
2. Uczniowie są przyjmowani na wniosek ich opiekunów prawnych.
3. Uczniowi lub słuchaczowi, który nie został przyjęty do internatu, przysługuje prawo odwołania od decyzji do Dyrektora ZSiPKZ.
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II Prawa wychowanka internatu

Wychowanek ma prawo do:
1. Zakwaterowania i całodziennego wyżywienia.
2. Opieki wychowawczej, zapewniającej pełne bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.
3. Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
4. Korzystania z dostępnych w Internacie pomieszczeń oraz urządzeń służących do nauki,
rekreacji oraz rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
5. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz,
w porozumieniu z wychowawcą, w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych, prowadzonych przez placówki i organizacje środowiskowe.
6. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie.
7. Przyjmowania na terenie Internatu osób odwiedzających za wiedzą i zgodą wychowawcy
oraz za okazaniem dowodu tożsamości.
8. Opuszczania Internatu na określonych przez wychowawców zasadach. Wyjścia mogą
odbywać się po dokonaniu wpisu do zeszytu wyjść. Wyjścia nie mogą kolidować
z porami posiłków, godziną nauki własnej i innymi zorganizowanymi zajęciami
w internacie. Powrót do Internatu musi nastąpić do godziny 21.00.
9. Korzystania w czasie wolnym z prywatnego sprzętu grającego oraz laptopów w pokojach mieszkalnych, w sposób niezakłócający spokoju na terenie placówki i jej otoczeniu.
Zastrzega się, że wychowanek osobiście odpowiada za swój sprzęt, a w przypadku uszkodzeń lub zniszczenia nie ma podstaw do roszczeń wobec internatu.
10. Przekazania do depozytu u wychowawców pieniędzy oraz innych wartościowych przedmiotów. Za rzeczy niezłożone do depozytu kierownik oraz wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.
11. Współudziału w decydowaniu o sprawach Internatu w ramach samorządności:
a. uczestniczenia w pracach mających na celu właściwą organizację życia w Internacie,
b. zgłaszania przedstawicielom samorządu, wychowawcom i kierownikowi projektów
i wniosków, które mogą przyczynić się do usprawnienia pracy Internatu oraz do
uprzyjemnienia wspólnego życia,
c. dokonywania zmiany przydzielonego pokoju za zgodą Kierownika Internatu
i wychowawców.
12. W przypadku naruszenia praw wychowanka Internatu odwołania się do Kierownika Internatu, a od decyzji Kierownika do Dyrektora Szkoły w formie ustnej lub pisemnej.
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III Obowiązki wychowanka Internatu.

Wychowanek ma obowiązek:
1. Niezwłocznie dostarczyć pełną dokumentację niezbędną do przyjęcia do internatu.
2. Przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie Internatu.
3. Regularnie uiszczać opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie.
4. Dbać o mienie internatu, niezwłocznie zgłaszać przełożonym zauważone awarie i usterki.
5. Ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie Internatu.
5.1. Uiszczać opłatę w kwocie 20 zł z tytułu kaucji zwrotnej jako zabezpieczenie roszczeń
w przypadku konieczności pokrycia strat wynikających z dewastacji mienia Internackiego.
5.2. Kaucja może być zwrócona w całości, jeżeli nie stwierdzi się żadnych zniszczeń mienia.
6. Korzystać z całodziennego wyżywienia oraz przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem informować wychowawcę o rezygnacji z posiłków w związku z planowaną
i uzasadnioną nieobecnością w Internacie.
7. Przestrzegać porządku dnia oraz stosować się do poleceń wychowawców i Kierownika
Internatu.
8. Uzyskać zgodę wychowawcy na każdorazowe wyjście z Internatu.
9. Systematycznie uczęszczać na lekcje i zajęcia pozalekcyjne.
10. Właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną:
a. w czasie nauki własnej obowiązuje cisza; wychowankowie unikają opuszczania pokojów bez potrzeby, korzystania ze sprzętu grającego, wyciszają telefony komórkowe;
korzystać z internetu mogą tylko w celach edukacyjnych,
b. w czasie nauki własnej wychowankowie nie przyjmują gości oraz nie wychodzą poza
teren Internatu,
c. zwolnienia w czasie nauki własnej są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach za
zgodą wychowawcy lub po uzgodnieniu z rodzicami (pisemnym, osobistym, telefonicznym).
11. Przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.30, poprzez przebywanie w swoim
pokoju i nie zakłócanie wypoczynku innym:
a. po rozpoczęciu ciszy nocnej telefony komórkowe i radioodbiorniki powinny być wyciszone,
b. w czasie ciszy nocnej użytkowanie sprzętu komputerowego bez zgody wychowawcy
jest zabronione,
c. dopuszcza się możliwość nauki po godzinie 22:00 za zgodą wychowawcy pełniącego
dyżur nocny, jednak w przypadku zakłócania ciszy nocnej, wychowanek będzie
poproszony o zakończenie nauki.
12. Aktywnie uczestniczyć w życiu Internatu na miarę swoich możliwości i uzdolnień.
13. Brać udział w zebraniach ogólnych mieszkańców Internatu oraz grupy.
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14. Służyć pomocą w nauce i adaptacji do życia Internacie swoim koleżankom i kolegom.
15. Dbać o kulturę słowa i bycia w kontaktach koleżeńskich oraz odnosić się z szacunkiem do
nauczycieli, wychowawców oraz innym pracowników Internatu oraz Szkoły.
16. Utrzymywać ład i porządek w pokojach i innych pomieszczeniach Internatu oraz w jego
otoczeniu.
17. Uczestniczyć w doraźnych pracach porządkowych na rzecz Internatu i środowiska.
18. Raz w tygodniu, w dzień wyznaczony przez Kierownika Internatu, wykonywać gruntowne porządki w pokojach.
19. Przed wyjazdem do domu pozostawiać pokój czysty i zabezpieczony a klucz oddać wychowawcy dyżurującemu.
20. Brać udział w dyżurach porządkowych w toaletach i na korytarzach Internatu oraz
w stołówce.
21. Dbać o higienę osobistą oraz schludny wygląd zewnętrzny. Ubiór powinien być czysty,
adekwatny do pory roku oraz miejsca i okoliczności.
22. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów. Wszelkie objawy
chorobowe oraz wypadki niezwłocznie zgłaszać wychowawcy.
23. Rodzic niepełnoletniego wychowanka lub pełnoletni wychowanek ma obowiązek pokryć
ewentualne koszty związane z przejazdem na Pogotowie Ratunkowe/do Szpitala i z powrotem środkami transportu publicznego lub taksówką.

IV Wychowankowi internatu zabrania się:
1. Działania na szkodę dla zdrowia i życia własnego oraz innych mieszkańców internatu :
a. posiadania oraz spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych i/lub środków
odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.
b. palenia i zażywania tytoniu, w tym e-papierosów oraz zażywania leków i innych substancji bez wskazań lekarza.
2. Wprowadzania do Internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawcy.
3. Przebywania w pokojach mieszkańców płci przeciwnej.
4. Używania sprzętu grającego w sposób, który zakłócałby spokój i naukę pozostałym
mieszkańcom Internatu.
5. Rejestrowania i utrwalania dźwięku oraz obrazu. Zgodę na wyżej wymienione czynności
wydaje Dyrektor Szkoły lub Kierownik Internatu.
6. Samowolnego przekwaterowywania się i przenoszenia oraz przestawiania mebli i sprzętu w Internacie.
7. Używania w pokojach sprzętu AGD (np. tosterów, lodówek, grzejników elektrycznych)
i RTV ( telewizorów) oraz sprzętu nagłaśniającego (np. kolumny, wzmacniacze).
8. Posiadania w pokojach sprzętu do ćwiczeń siłowych.
9. Dorabiania kluczy do pokoi mieszkalnych oraz innych ogólnodostępnych pomieszczeń Internatu .
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10. Przekazywania kluczy od pomieszczeń użytku ogólnego kolejnemu mieszkańcowi bez
uprzedniego zgłoszenia tego faktu wychowawcy.
11. Manipulowania przy instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej, gaśnicach, urządzeniach
RTV i innych, będących na wyposażeniu placówki.
12. Kąpieli we wszelkich zbiornikach wodnych oraz na kąpieliskach niestrzeżonych.
13. Używania otwartego ognia, kadzidełek oraz świeczek w pomieszczeniach Internatu.
14. Korzystania przez osoby niepełnoletnie z prywatnych środków lokomocji innych
wychowanków. W uzasadnionym przypadku tylko i wyłącznie za pisemną zgodą oraz
odpowiedzialnością rodziców/opiekunów prawnych.

Rozdział 5 Nagrody i kary

1. Za wzorową i przykładną postawę w nauce i zachowaniu, aktywny udział w pracach na
rzecz Internatu oraz konkursach i innych formach zajęć, wychowanek może otrzymać :
a. indywidualną lub grupową pochwałę wychowawcy z wpisem do zeszytu uwag i spostrzeżeń,
b. pochwałę kierownika internatu wobec wychowanków,
c. pochwałę dyrektora placówki,
d. list pochwalny do rodziców,
e. list pochwalny do szkoły, z której uczeń został skierowany na turnus zawodowy,
f. dyplom uznania,
g. nagrodę rzeczową ( w miarę posiadanych środków finansowych).
2. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność internatową, nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu oraz nie wywiązywanie się z obowiązków, wychowanek może być ukarany:
a. upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy,
b. wpisem do zeszytu uwag oraz przydzieleniem prac na rzecz internatu i szkoły,
c. upomnieniem lub naganą Kierownika Internatu,
d. powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
e. zgłoszeniem wychowanka na Szkolną Komisję Opiekuńczo –Wychowawczą,
f. powiadomieniem szkoły, z której uczeń został skierowany na turnus zawodowy,
g. usunięciem z Internatu.

Rozdział 6 Utrata miejsca w internacie
1. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Kierownik internatu na
podstawie decyzji komisji opiekuńczo-wychowawczej działające w oparciu o Statut
ZSiPKZ.
2. Od powyższej decyzji wychowanek może się odwołać się do Dyrektora ZSiPKZ.
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3. Wychowanek usunięty z placówki traci prawo do ponownego zamieszkania w Internacie.
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