
REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 

W RZESZOWIE 

 

 
 

Podstawy prawne: 
 

 

 

1. Ustawa z dn. 14.12. 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59 i 949). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2017 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli. (Dz. U. 2017, poz. 59). 

3. Karta Nauczyciela, ustawa z dn. 26.01.1982 r. (Dz. U. z 22.06.2017 r. 

Poz. 1189 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Karta 

Nauczyciela. 

4. Statut Zespołu Szkół NR 2 w Rzeszowie. 

 

 
§1 

 Postanowienia ogólne 
 

 

1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół dla dzieci i 

młodzieży uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest 

integralną częścią szkoły. 

2. Internat Zespołu Szkół nr 2 jest internatem koedukacyjnym. Do Internatu 

w pierwszej kolejności kwaterowani są uczniowie Zespołu Szkół nr 2 

w Rzeszowie oraz uczniowie innych szkół z terenu miasta Rzeszowa, pod 

warunkiem posiadania wolnych miejsc w pokojach mieszkalnych. 

3. Internat jest czynny od niedzieli od godziny 16.00 do piątku do godziny 

20.00 w okresie całego roku szkolnego. 

4. Opiekę nocną w godzinach 22.00 - 06.00 sprawuje dwóch wychowawców 

według grafiku dyżurów. 

5. Zakwaterowanie w Internacie jest odpłatne i wynosi 50 zł (pięćdziesiąt zł) 

miesięcznie. 

6. Wyżywienie w stołówce Internatu jest płatne przelewem na wskazane konto 

bankowe. Koszt wyżywienia miesięcznego jest iloczynem dni zajęć 

szkolnych i stawki dziennej wyżywienia. 



7. Płatności należy dokonywać na podane konto bankowe do 5-tego 

dnia każdego miesiąca. 

8. Wychowankowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w 

Internacie Zespołu Szkół nr 2 (al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów) w terminie do 

3 miesięcy od daty przyjęcia do internatu. 

9. Wychowankowie będący uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie są 

meldowani w Internacie Zespołu Szkół nr 2 na cały okres nauki. 

10. Wychowankowie nie będący uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie są 

meldowani na bieżący rok szkolny. 

11. Wychowankowie rezygnujący z zamieszkania w internacie przed upływem 

okresu zameldowania zobowiązani są do osobistego wymeldowania się z 

pobytu czasowego w Internacie Zespołu Szkół nr 2. 

12. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne 

pozostawione w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych . 

13. Szczegółowe kryteria naboru do Internatu zawarte są w odrębnym 

dokumencie dostępnym do wglądu u Kierownika Internatu oraz na stronie 

internetowej Szkoły. 

§ 2 

Zadania Internatu 

1. Internat zapewnia wychowankom opiekę, całodzienne wyżywienie 

i zakwaterowanie. 

2. Zapewnia bezpieczeństwo, właściwe warunki sanitarno- higieniczne i dba 

o zdrowie fizyczne wychowanków. 

3. Zapewnienia optymalne warunki do nauki oraz rozwijania zainteresowań 

i uzdolnień. 

4. Upowszechniania i organizuje pozytywne formy spędzania wolnego czasu. 

5. Wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo- 

gospodarczych, rozwija samodzielność i samorządność. 

6. Wychowuje do wartości m.in. poprzez kształtowanie postaw 

prospołecznych, proekologicznych. patriotycznych, proeuropejskich itp., 

7. Współdziała ze Szkołą, Rodzicami wychowanków (opiekunami), 

instytucjami i placówkami w środowisku. 

 

§ 3 

Organizacja pracy w Internacie 

1. Pracą Internatu zarządza Kierownik powołany przez Dyrektora szkoły. 

2. Organami Internatu są: 

- Kierownik Internatu, 

- Rada Wychowawców Internatu (RWI), 



- Młodzieżowa Rada Internatu (MRI). 

3. Radę Wychowawców Internatu tworzą pracownicy pedagogiczni 

(wychowawcy i kierownik). 

4. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki zatrudnieni są 

także pracownicy administracji i obsługi. 

5. Kierownik Internatu oraz wychowawcy są pracownikami 

pedagogicznymi Szkoły i bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Nr 2. 

6.  Kierownik Internatu oraz Wychowawcy pracują w oparciu o roczny 

plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. 

7. Wychowankowie w Internacie podzieleni są na grupy wychowawcze, 

którymi bezpośrednio opiekują się wychowawcy. 

8. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca (lub dwóch 

wychowawców). 

9. Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz 

Internatu i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy 

wypoczynku i rozrywki. 

10. Do realizacji celów i zadań opiekuńczo-wychowawczych Internat posiada: 

 świetlicę ze sprzętem audiowizualnym, 

 kawiarenkę z aneksem kuchennym, 

 pokój cichej nauki, 

 kawiarenkę internetową, 

 stołówkę, 

 łazienki z sanitariatami, 

 43 pokoje mieszkalne. 

Ponadto młodzież ma możliwość korzystania z kompleksu boisk szkolnych, 

kortu tenisowego, sali gimnastycznej, siłowni oraz auli szkolnej, o ile w tym 

czasie jest zapewniona opieka nauczycieli wychowania fizycznego. 

11. Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia wychowankom lekarz rodzinny 

w miejscu stałego zamieszkania (odrębne przepisy NFZ). 

12. W przypadkach nagłych zachorowań lub stanach zagrażających życiu lub 

zdrowiu wzywane jest pogotowie ratunkowe oraz powiadamiani są 

telefonicznie rodzice lub opiekunowie z prośbą o natychmiastowy przyjazd 

do wskazanej placówki medycznej. 

13. W przypadku stwierdzenia u wychowanka złego samopoczucia 

wskazującego na chorobę rodzice lub prawni opiekunowie powiadamiani są 

telefonicznie o konieczności zabrania syna/córki do domu. 

14. W przypadku choroby wychowanek powinien leczyć sie w domu. 

15.Wychowawcy nie mogą podawać wychowankom żadnych leków. 

16.W Internacie prowadzi się dokumentację formalną i nieformalną. 



Dokumentacja formalna: 

 roczny plan pracy Internatu; 

 dzienniki zajęć pracy wychowawczej; 

 książkę protokołów Rady Wychowawców Internatu; 

 księgę ewidencji mieszkańców Internatu; 

 harmonogram pracy wychowawców Internatu; 

 plan hospitacji kierownika Internatu; 

Dokumentacja nieformalna: 

 książkę wyjść i wyjazdów wychowanków; 

 zeszyt uwag o wychowankach; 

 zeszyt przyjazdów; 

 zeszyt spostrzeżeń. 

17. Wychowawcy i kierownik tworzą Radę Wychowawców Internatu, która jest 

organem powołanym do opracowywania planów pracy i opiniowania 

całokształtu działań opiekuńczo-wychowawczych. 

18. Zadania Wychowawców Internatu określone są w Przydziale Obowiązków 

Wychowawcy Internatu. 

19.W uzasadnionych przypadkach wychowawca - w obecności wychowanka 

lub drugiego wychowawcy - upoważniony jest do kontroli zawartości 

szafek, biurek, tapczanów etc. w pokojach mieszkalnych. 

20. Na zebrania Rady Wychowawców Internatu mogą być zaproszeni inni 

pracownicy Szkoły i Internatu, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady 

Internatu. 

21. Młodzieżowa Rada Internatu pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Do 

zadań Młodzieżowej Rady Internatu należy: 

 współudział w tworzeniu planu pracy Internatu, 

 rozstrzyganie sporów, 

 koordynowanie samorządnej działalności w grupach, 

 inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, 

rozrywkowej i porządkowej, 

 zgłaszanie postulatów i wniosków do Kierownika Internatu i Dyrektora 

Szkoły w zakresie działalności Internatu. 

22.W ramach Młodzieżowej Rady Internatu pracują następujące sekcje: 

 kulturalno-oświatowa, 

 stołówkowa, 

 porządkowa. 

Sekcje te pracują według odrębnych planów. 



§ 4 

PRAWA WYCHOWANKA INTERNATU 
 

 

Wychowanek ma prawo do: 

 miejsca w pokoju mieszkalnym, 

 korzystania z pomieszczeń ogólnych, urządzeń internackich i wyposażenia 

przeznaczonego dla młodzieży, 

 otrzymywania całodziennego wyżywienia za odpłatnością wg 

obowiązujących stawek, norm żywieniowych i higienicznych, 

 korzystania z opieki wychowawczej w czasie choroby, 

 udziału w zajęciach organizowanych przez Internat dla poszczególnych 

grup wiekowych oraz całego Internatu, 

 wybierania i odwoływania władz w grupach oraz Młodzieżowej Radzie 

Internatu, 

 określania całorocznych planów pracy Młodzieżowej Rady Internatu, 

 uczestniczenia w życiu społecznym Internatu i Szkoły, kołach 

zainteresowań, klubach sportowych, 

 codziennego opuszczania Internatu w godzinach przewidzianych rozkładem 

dnia, 

 odwiedzin w pokojach w obrębie Internatu do godziny 21.00, 

 wyjazdów z Internatu na okres wolnych sobót i niedziel, świąt oraz w 

dniach nauki szkolnej po uprzednim uzyskaniu zwolnienia u wychowawcy 

grupy lub Kierownika Internatu, 

 przyjmowania odwiedzin członków rodziny i znajomych przy zachowaniu 

odpowiednich przepisów porządkowych co do miejsca i czasu spotkania, 

 korzystania w nauce własnej z pomocy środków audiowizualnych i 

multimedialnych pozostających w dyspozycji Internatu, 

 korzystania do godziny 22.00 z prywatnych laptopów 

 posiadania własnego laptopa na odpowiedzialność własną i rodziców, 

 uczestniczenia w praktykach religijnych, 

 bez pisemnej zgody rodziców/opiekunów wychowanek w trakcie pobytu 

w Internacie nie może korzystać z rowerów, rolek, prowadzić samochodów, 

motorów itd. 



§ 5 

 
 OBOWIĄZKI WYCHOWANKA INTERNATU 

 

Wychowanek Internatu zobowiązany jest do: 

 przestrzegania obowiązujących w Internacie zasad współżycia, 

 przestrzegania obowiązującego w Internacie rozkładu dnia, 

 poszanowania mienia Internatu (w przypadku umyślnego zniszczenia 

sprzętu lub urządzeń wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną), 

 utrzymywania czystości i porządku w pokojach mieszkalnych, 

pomieszczeniach wspólnych oraz w najbliższym otoczeniu Internatu, 

 każdorazowego zgłaszania wyjścia z Internatu i powrotu w Pokoju 

Wychowawców w godzinach popołudniowych 

 obowiązkowej obecności w Internacie w godzinach 16.45 – 18.45 (nauka 

własna), 

 obowiązkowej obecności we własnym pokoju od godziny 22.00 

(w wyjątkowych sytuacjach sporadyczne przebywanie poza Internatem po 

godz. 22 tylko za pisemną zgodą rodziców), 

 uczestniczenia w pracach na rzecz Internatu, Szkoły i środowiska, 

 dokonywania terminowych opłat za pobyt i wyżywienie w Internacie, 

 zgłaszania wychowawcy lub Kierownikowi Internatu wypadku lub choroby 

własnej jak również koleżanek i kolegów, 

 właściwego wykorzystywania czasu nauki własnej, 

 przestrzegania punktualności i obowiązującego porządku dnia, a głównie 

ustalonych godzin powrotu do Internatu, pory posiłków, nauki własnej oraz 

ciszy nocnej, 

 dbania o wysoki poziom swojej kultury osobistej, 

 odnoszenia się z szacunkiem do starszych, rówieśników i młodszych, 

 przestrzegania kultury języka. 

 
§ 6 

 
ZAKAZY 

 

1. Spożywania, wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz 

przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie 

placówki. 

2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych 

środków odurzających. 



3. Przywłaszczania cudzego mienia. 

4. Posiadania i palenia papierosów na terenie Internatu i w jego obejściu. 

5. Manipulacji przy przewodach elektrycznych, przewodach internetowych 

i wodociągowych. 

6. Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki. 

7. Samowolnego mocowania dekoracji na ścianach oraz malowania, 

rysowania, naklejania na ścianach, drzwiach oraz sprzęcie będącym na 

wyposażeniu pokoju. 

8. Umyślnego niszczenia wyposażenia Internatu. 

9. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy 

oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych. 

10. Przetrzymywania zwierząt na terenie Internatu. 

11. Eksponowania przedmiotów reklamujących napoje alkoholowe, używki 

oraz wulgarne treści (pornografię). 

 

§ 7 

 
 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

 

1. Pod koniec każdego semestru Młodzieżowa Rada Internatu i 

Wychowankowie wraz z Wychowawcą oceniają zachowanie 

poszczególnych wychowanków, pracę sekcji i Młodzieżowej Rady 

Internatu. Ocena postępowania może być dokonana także doraźnie. 

2. W Internacie stosuje się następujące formy wyróżniania i nagradzania: 

 pochwała Wychowawcy grupy lub Kierownika Internatu w rozmowie 

indywidualnej, wobec współmieszkańców z pokoju, na zebraniu grupy lub 

całej społeczności internackiej, 

 pamiątkowe nagrody w postaci książek z dedykacją, 

 pochwała na forum klasy i Szkoły, 

 wysłanie listu pochwalnego do rodziców. 



§ 8 

 
KONSEKWENCJE I NAGANY 

 

 

Niewłaściwe postępowanie wychowanków powoduje następujące 

konsekwencje: 

 udzielenie upomnienia, nagany w rozmowie indywidualnej, wobec 

współmieszkańców z pokoju, na zebraniu grupy lub całej społeczności 

internackiej, 

 powiadomienie rodziców, 

 powiadomienie wychowawcy klasy, 

 obniżenie oceny z zachowania, 

 pozbawienie prawa do zamieszkania w Internacie. 

1.W sytuacjach rażąco naruszających Regulamin Internatu (alkohol, 

narkotyki, uporczywe niewłaściwe zachowanie) wychowanek opuszcza 

Internat w trybie natychmiastowym. 

2.Wychowanek, który rokuje nadzieję poprawy, pozostaje w Internacie pod 

warunkiem uprzedniego spisania kontraktu z Wychowawcą. 

 

 

 

§ 9 

 
 ODWOŁANIA 

 

1. Wykonanie kary skreślenia z listy mieszkańców Internatu może zostać 

odroczone, jeżeli wychowanek uzyska poręczenie Młodzieżowej Rady 

Internatu. 

2. Od decyzji o skreśleniu z listy mieszkańców Internatu, wychowanek może 

się odwołać do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie. 

3. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w 

Internacie. 


