
Organizacja internatu. 

Internat działa w ramach Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego  

w Rzeszowie, zapewniając opiekę i wychowanie w czasie odbywania nauki  poza 

miejscem zamieszkania ucznia. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej 

plan dydaktyczny i wychowawczo - profilaktyczny oraz realizuje swoje zadania 

określone  

w corocznym planie pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

 

1. Cele i zadania internatu 

1) celem internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia  

i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły oraz stwarzanie bezpiecznych 

warunków pobytu, optymalnych warunków sanitarno – higienicznych; 

2) internat zapewnia wychowankom stała opiekę, warunki do nauki, pomoc w nauce  

i realizację procesów wychowawczych w czasie pozalekcyjnym w  trakcie odbywania 

przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania, jak również właściwe warunki do 

rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień; 

3) internat zapewnia zakwaterowanie i pełne wyżywienie wg ustalonej stawki. Odpłatność 

za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie regulują odrębne przepisy; 

4) stwarza warunki do uczestnictwa w sporcie i turystyce, kulturze oraz organizuje czas 

wolny wychowanków poprzez własne imprezy okolicznościowe i kulturalne i inne 

działania o charakterze wychowawczym; 

5) wdraża wychowanków do samodzielnego wykonywania prac porządkowych, dbania  

o własne zdrowie i schludny wygląd; 

6) rozwija samorządność wychowanków i zaradność życiową, wspiera  

w rozwiązywaniu problemów; 

7) kształtuje wśród wychowanków postawy wzajemnego zrozumienia, życzliwości, 

tolerancji, odpowiedzialności, jak również dba o ducha patriotyzmu i poszanowania 

tradycji narodowych. 

 

 

 

 

2. Organizacja internatu 

1) internat szkoły zapewnia zakwaterowanie oraz całodobową opiekę. W czasie dyżuru 

wychowawca sprawuje opiekę nad wszystkimi wychowankami; 

2) internat zapewnia również opiekę w godzinach nocnych. W tym czasie dyżur pełni 

wychowawca oraz inny pracownik szkoły; 
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3) internat zapewnia miejsce do nauki indywidualnej, pokój dla chorych, miejsce  

do samodzielnego przygotowywania posiłków, stołówkę; 

4) w przypadku dolegliwości zdrowotnych dyżurujący wychowawca informuje o zaistniałej 

sytuacji rodziców/prawnych opiekunów. W zależności od potrzeby kieruje wychowanka 

do lekarza bądź wzywa Pogotowie Ratunkowe. W sytuacji podjęcia przez służby 

ratownicze decyzji o przewiezieniu ucznia do szpitala, rodzice/opiekunowie prawni są 

zobowiązani niezwłocznie udać się do wskazanego szpitala i zapewnić opiekę swojemu 

dziecku. Do czasu przyjazdu rodzica uczniowi przebywającemu w szpitalu towarzyszy 

członek kadry internatu, a w godzinach nocnych, inny pracownik szkoły. Wychowawca 

pełni w tym czasie opiekę nad pozostałymi wychowankami.; 

5) w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych działa Zespół Wychowawczy 

Internatu, współpracujący w miarę potrzeb z rodzicami, wychowawcami klas, 

nauczycielami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

6) Zespół Wychowawczy Internatu ma prawo dokonywać analizy działalności opiekuńczo-

wychowawczej i  formułować wnioski zmierzających do stałego podnoszenia poziomu 

pracy internatu. Dyrektor Szkoły może na wniosek przewodniczącego zespołu 

wyznaczyć do realizacji określonego zadania innych nauczycieli, specjalistów i 

pracowników szkoły; W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące 

pracownikami szkoły.  

7) nadzór nad wnioskami z posiedzeń Zespołu Wychowawczego oraz zadań z nich 

wynikających sprawuje kierownik internatu; 

8) podstawą realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych internatu jest roczny plan pracy 

opiekuńczo-wychowawczej opracowany przez Zespół Wychowawczy zatwierdzony 

przez Dyrektora Szkoły; 

9) porządek dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, porządki, posiłki, czas wolny, 

zajęcia grupowe i indywidualne, a także  prace na rzecz internatu i społeczności 

internackiej; 

10) reprezentantami ogółu mieszkańców internatu jest samorząd internatu w składzie 

trzyosobowym, wybierany w jawnych, demokratycznych wyborach, większością 

głosów. Kadencja samorządu trwa od początku roku szkolnego do kolejnych wyborów  

w następnym roku szkolnym; 

11) opiekę nad samorządem sprawuje wychowawca wyznaczony przez kierownika 

internatu; 

12) samorząd internatu może przedstawić kierownikowi i Zespołowi Wychowawczemu 

wnioski i opinie w sprawach dotyczących społeczności Internatu; 

13) internat nie ponosi odpowiedzialności za posiadany przez wychowanków sprzęt 

elektroniczny, pieniądze oraz inne rzeczy osobiste. 
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3. Rekrutacja do internatu 

 

1) przyjęcia wychowanków do internatu szkoły na dany rok szkolny dokonuje Komisja ds. 

naboru powołana przez Dyrektora Szkoły. Komisja ds. Naboru, której przewodniczącym 

jest kierownik internatu rozpatruje złożone przez uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych podania; 

2) do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie szkoły; 

3) kandydaci będący wychowankami internatu szkoły składają pisemną deklarację  

o kontynuowaniu pobytu w internacie w terminie do 7 dni przed posiedzeniem komisji 

rekrutacyjnej; 

4) kandydat, który złożył podanie na dany rok szkolny w wyznaczonym terminie (od marca 

danego roku kalendarzowego. Termin upływa wraz  z terminem składania dokumentów 

rekrutacyjnych do  szkoły) w procesie rekrutacji otrzymuje punkty za następujące 

kryteria  (każde kryterium to 1 punkt ): 

a. Kryteria podstawowe dla kandydata niepełnoletniego, który został zakwalifikowany 

do przyjęcia/uczęszczania do szkoły;  

- posiada orzeczenie o niepełnosprawności, 

- ma niepełnosprawnego rodzica, 

- ma niepełnosprawnych oboje rodziców, 

- ma niepełnosprawne rodzeństwo, 

- jest samotnie wychowywany, 

- jest objęty pieczą zastępczą, 

- pochodzi z rodziny wielodzietnej, 

- dochód (z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy) na osobę w 

rodzinie kandydata nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 

oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650 i 730).  

b. kryteria dodatkowe  

- mieszka w odległości przekraczającej 30 km lub ma dłuższy niż 90 minut 

rozkładowy czas dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej. 

- posiada rodzeństwo kontynuujące pobyt w internacie szkoły, 

- nie ukończył 17 roku życia, 
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- ma szczególne uwarunkowania o charakterze społecznym lub psychologicznym, 

uzasadniające objecie opieką i wychowaniem, zważywszy w szczególności na 

dobro dziecka, potwierdzone opinią psychologa, pedagoga lub zaświadczeniem 

wydanym przez uprawniony do tego organ. 

5) na wniosek kandydata pełnoletniego, rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

niepełnoletniego, który nie został przyjęty w pierwszym etapie rekrutacji sporządza się 

pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. W przypadku kiedy internat 

dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji, o przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń. Uczeń, który zrezygnował z przyznanego mu miejsca,  

ponownie przechodzi proces rekrutacji w roku kolejnym. 

6) mieszkańcem internatu zostaje uczeń, który na podstawie procesu rekrutacji został 

wpisany na listę przyjętych, zgłosił się do Internatu i został czasowo zameldowany na 

czas nauki  

w internacie szkoły.  

 

 

4. Prawa i obowiązki wychowanków 

 

1) Wychowanek ma prawo do :  

a. opieki wychowawczej podczas dyżurów pedagogów zatrudnionych w internacie, 

b. zakwaterowania w pokojach mieszkalnych internatu, 

c. zameldowania czasowego na okres nauki w szkole, 

d. wyżywienia w stołówce  internatu po uiszczeniu stosownej opłaty, 

e. korzystania z opieki lekarskiej na zasadach ustalonych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia, 

f. za zgodą dyżurującego wychowawcy do korzystania z urządzeń, wyposażenia 

internatu i pracowni szkoły, zgodnie z ich przeznaczeniem  w godzinach ustalonych  

z wychowawcą, 

g. korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych 

dotyczących nauki i pobytu w internacie, 

h. wypoczynku w czasie wolnym i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

wychowawców. 

i. korzystania z wyjść poza internat w wyznaczonych godzinach w tzw. czasie wolnym, 

a w szczególnych sytuacjach (np. wizyta lekarska, zajęcia pozalekcyjne) w czasie 

nauki własnej, po zwolnieniu przez rodzica/opiekuna prawnego, przejmującego na ten 

czas opiekę nad wychowankiem, 
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j. uczestniczenia w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły po uzyskaniu zgody 

wychowawcy, a poza szkołą na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów 

prawnych, 

k. współdziałania w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych 

poprzez swoich przedstawicieli w samorządzie internatu, 

l. nieskrępowanego udziału w praktykach religijnych w swoim czasie wolnym, 

m. zgłaszania wartościowych inicjatyw własnych, służących dobru ogólnemu 

społeczności internackiej, 

n. swobodnego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi, 

o. życzliwego traktowania przez pracowników internatu i poszanowania godności 

osobistej. 

       2) Obowiązki wychowanków :  

a. stosowanie się do  ustalonego porządku dnia, 

b. wykorzystywanie w pełni czasu i warunków na naukę własną, 

c. przestrzeganie punktualności obowiązującego porządku dnia i ustalonej godziny 

powrotu do internatu, 

d. regularne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, 

e. dbanie o stosowny i schludny wygląd, a także zmiana obuwia na terenie internatu, 

f. poszanowanie zasad współżycia, a także poglądów innych osób i ich przekonań, 

g. okazywanie szacunku pracownikom pedagogicznym i administracyjnym Internatu, 

jak również innym mieszkańcom, 

h. kulturalne zachowanie się w każdej sytuacji i podporządkowanie się poleceniom 

wychowawców i kierownika internatu, 

i. w razie złego samopoczucia, choroby lub wypadku natychmiastowe zgłoszenie tego 

faktu dyżurującemu wychowawcy, 

j. wychowanek nie może opuścić terenu placówki bez zgody i wiedzy dyżurującego 

wychowawcy oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych, 

k. sprzątanie i utrzymywanie porządku oraz pełnienie rzetelnie obowiązków dyżurnych, 

l. dbanie o pomieszczenia, sprzęt i urządzenia będące na wyposażeniu Internatu. Za 

powstałe zniszczenia uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną, a w 

przypadku niemożności ustalenia winnego szkody, odpowiedzialność spada na 

wszystkich uczestników zdarzenia, 

m. oszczędne i racjonalne użytkowanie energii elektrycznej i wody, 
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n. regularne i terminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, 

o. oddawanie niewykorzystanych bloczków żywieniowych  na podstawie 

udokumentowanej nieobecności w Internacie celem otrzymywania zwrotów środków, 

p. niezwłoczne zgłaszanie wychowawcy awarii i uszkodzeń mienia internatu, 

q. przestrzeganie zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych, 

r. stosowanie się do bieżących poleceń zarządzeń i poleceń kierownika internatu,  

jak również wychowawców. 

3) Wychowankom zabrania się : 

a. wprowadzania na teren internatu szkoły osób niezamieszkałych  w nim,  

bez uzgodnienia z dyżurującym wychowawcą, 

b. picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów, używania środków odurzających, 

psychoaktywnych, jak również przebywania pod ich wpływem na terenie internatu,  

a także ich posiadania i rozpowszechniania, 

c. posiadania i używania przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, 

d. dokonywania samosądów, wykorzystywania słabszych, znęcania się nad innymi, 

e. wchodzenia do innych pokoi w godzinach nauki własnej i ciszy nocnej oraz podczas 

nieobecności mieszkańców, 

f. opuszczania internatu bez wiedzy wychowawcy, 

g. wykonywania zdjęć, kręcenia filmów oraz nagrywania dźwięku telefonami 

komórkowymi, aparatami fotograficznymi, kamerami, dyktafonami, jeśli nie wynika 

to z wcześniejszych ustaleń z wychowawcą, 

h. posiadania lub przetrzymywania zwierząt na terenie internatu, 

i. udostępniania swoich bloczków żywieniowych innym wychowankom i osobom 

niezamieszkującym  w Internacie, 

j. posiadania i zażywania leków, o których rodzice/opiekunowie prawni  

nie poinformowali kadry pedagogicznej internatu. 

 

5. Nagrody 

Za wzorową i przykładną postawę  i aktywność w internacie szkoły wychowanek może 

otrzymać : 

1) pochwałę wychowawcy wobec grupy; 

2) pochwałę kierownika internatu wobec społeczności internackiej; 



 7 

3) pochwałę wychowanka na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z wnioskiem o 

podwyższenie oceny z zachowania; 

4) list pochwalny do rodziców/ opiekunów prawnych ; 

5) nagroda rzeczowa. 

 

6. Kary 

Za nieprzestrzeganie zapisów Statutu Szkoły dotyczących obowiązków wychowanków, 

przewiduje się następujące kary : 

1) udzielenie upomnienia słownego przez wychowawcę; 

2) wyznaczenie dodatkowego dyżuru w pokoju lub częściach wspólnych internatu 

(stołówka, aneks kuchenny, pokój wychowanka); 

3) przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej; 

4) powiadomienie na piśmie rodziców/opiekunów prawnych  o naruszeniu  

przez wychowanka zapisów Statutu Szkoły lub regulaminu internatu; 

5) udzielenie nagany kierownika internatu z określeniem warunkowego pobytu ucznia  

w Internacie w przypadku nagminnego niewypełniania obowiązków mieszkańca 

Internatu. 

Wychowanek dwukrotnie ukarany naganą kierownika internatu nie może starać się o 

przyjęcie do Internatu w roku szkolnym następującym po otrzymaniu ww. kar; 

6) czasowe zawieszenie w prawach wychowanka do korzystania z czasu wolnego  

(w godzinach 19.00-20.30) poza terenem internatu przez okres jednego tygodnia(kara 

stosowana w porozumieniu z rodzicami/ opiekunami prawnymi); 

7) skreślenie z listy wychowanków: 

a. Wychowanek może zostać skreślony  z listy w trybie natychmiastowym,  

z pominięciem gradacji kar, za rażące naruszenie zapisów Statutu Szkoły  

i regulaminu internatu, norm społecznych i obyczajowych, w szczególności za 

zachowania zagrażające zdrowiu i życiu wychowanka i innych osób np.:  

- używanie, a także rozprowadzanie papierosów, e-papierosów, alkoholu i środków 

odurzających, a także ich wnoszenie na teren placówki, 

- przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie internatu, 

- kradzież, 

- stosowanie agresji fizycznej i psychicznej, 

- naruszanie norm etycznych i obyczajowych przyjętych za powszechnie uznawane. 


