REGULAMIN INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU.
Zamieszkanie w internacie jest przywilejem dla jego mieszkańców, równocześnie na czas
pobytu w niej odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków jest obowiązkiem
pracowników. Stąd, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie placówki oraz zapewnić jak
najbardziej optymalne i bezpieczne warunki pobytu, każdy z wychowanków jest zobowiązany
do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad.

I. Podstawy prawne niniejszego regulaminu Internatu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
stanowią:
§1
1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. o Systemie Oświaty, (Dz.U., poz. 59 z 2017 r.), rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dn.17.03.2017 r. w sprawie szczególnej organizacji publicznych szkół
i publicznych przedszkoli.
2. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 16.01.1982 r.
3. Statut szkoły .
II. Postanowienia ogólne
§1
Internat mieści się w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Piastów 15
w Jastrzębiu-Zdroju.
§3
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 12 września 2018.
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
§4
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.
§5
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 Mistrzostwa
Sportowego.

§6
1.

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., wyjazd wszystkich uczniów.) może ustalić dni, w których internat
będzie nieczynny.

IV. Wychowankowie internatu
§7

Wychowanek ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej.
2. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej i psychicznej.
3. Poszanowania jego godności, życzliwego i podmiotowego traktowania.
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań.
5. Optymalnych warunków pobytu w placówce.
6. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń internatu.
7. Korzystania z pomocy w nauce.
8. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
9. Indywidualnych wyjść do godziny 2000 .
10. Przyjmowania na terenie placówki odwiedzającej go rodziny i osób zaprzyjaźnionych.
11. Jawnej oceny własnego zachowania.
12. Przebywania w pokoju chorych do momentu odebrania go przez rodziców.
§8

Wychowanek ma obowiązek:
1. Systematycznego uczęszczania do szkoły.
2. Uczenia się i przebywania w swoim pokoju w czasie nauki własnej,
lub w miejscach do tego przeznaczonych.
3. Przestrzegania zasad kultury współżycia w grupie.
4. Dbania o czystość, porządek, estetykę pokoju. Czystość pokoi sprawdzana jest przed
wyjściem na zajęcia szkolne przez wychowawcę pełniącego dyżur oraz państwowe
organy kontroli sanitarnej w każdym czasie. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku
wychowanek może być ukarany - do kary skreślenia z listy mieszkańców włącznie.
5. Dbania o utrzymanie higieny osobistej, porządku i wyglądu estetycznego pokoju, sali nauk
oraz innych pomieszczeń w internacie.
Za estetykę pokoju rozumie się:
- utrzymanie porządku i czystości w szafkach z ubraniami i książkami,
- przechowywanie żywności w przeznaczonym do tego miejscu,
- ścielenia łóżek przed wyjściem na lekcje lub trening,
- wyrzucanie śmieci,
- ścieranie kurzu w wyznaczony dzień generalnych porządków (czwartek),
- częste wietrzenie pokojów.
6. Rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych.
7. Szanowania sprzętu szkolnego i dokonywania na własny koszt napraw uszkodzeń zaistniałych
na skutek zamierzonego działania.

8.

Przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz zachowania ostrożności, tak by nie
narażać na wypadki siebie i innych.
9. Dokonywania zakupu środków czystości.
10. Wystawiania butów poza pokój sypialny.

11. Regularnego uiszczania opłat za mieszkanie w internacie ( jeśli takie występują).
Wpłat należy dokonywać terminowo do dnia 20 każdego miesiąca na konto:
Alior Bank
nr 46249000050000453086545079
Za zwłokę pobierane są odsetki, informacje o zaleganiu z opłatami wysyłane
są do rodziców.
12. Zgłaszania w środę w godzinach wieczornych terminu ewentualnego opuszczenia
i powrotu do internatu. W sytuacji nie zgłoszonej wcześniej nieobecności w internacie
posiłki rozliczane są według wcześniejszego harmonogramu wyjazdu i powrotu lub
listy obecności w internacie.
13. Opuszczenia internatu w dniu wyjazdu do godziny 20.00.
14. Uzyskania zgody wychowawcy na odwiedziny osób spoza terenu placówki (osoba
odwiedzająca ma obowiązek okazać legitymację lub dowód tożsamości
wychowawcy).
15. Przestrzegania zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej ( wychowanek po godz.
2200 przebywa w swoim pokoju ).
16. Zgłaszania wyjść poza teren placówki
wychowawcy lub dyrekcji włącznie
z wpisem do zeszytu wyjść.
17. Przestrzegania rozkładu dnia.
18. Odpowiedzialności za własne postępowanie (za wyrządzone szkody wychowanek
ponosi odpowiedzialność finansową ).
19. Dbania o mienie placówki ( zgłaszanie usterek).
20. Powiadamiania wychowawcy lub dyrektora o wyjeździe do domu w ciągu tygodnia
(włącznie z wpisem do zeszytu wyjazdów oraz za zgodą rodziców).
21. W razie opuszczenia pokoju każdorazowo jego zamykania.
22. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój.
§9

Wychowankom zabrania się:
1. Nocowania poza internatem od poniedziałku do piątku. W wyjątkowych sytuacjach
o zwolnieniu decydują rodzice wychowanka, lub w razie imprez sportowych trener
i powiadamiają o tym dyrektora szkoły.
2. Przechowywania w internacie dużych sum pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów.
3. Wnoszenia, posiadania, wszelkich produktów żywnościowych, które mogą mieć negatywny
wpływ na zdrowie wychowanka (decyzję taką podejmuje dyżurujący wychowawca).
4. Zamykania się w pokojach od wewnątrz, klucze od pokoi w czasie nieobecności mieszkańców
znajdują się u wychowawcy lub dyrektora szkoły.
5. Posiadania, rozprowadzania i używania alkoholu, papierosów, e-papierosów oraz środków
odurzających.
6. Samowolnego wychodzenia z internatu.
7. Dewastacji mienia placówki.
8. Przebywania poza pokojem mieszkalnym po godzinie 2200 .
9. Zakłócania ciszy nocnej oraz samowolnego opuszczania internatu na noc.
10. Zachowywania się w sposób demoralizujący, wybryków chuligańskich i popełniania czynów
karalnych.

11. Przyjmowania bez zgłoszenia wychowawcy osób obcych w pokojach mieszkalnych.
12. Oklejania drzwi, ścian i mebli oraz przemeblowywania pokoi. Każdorazowa zmiana wymaga
uzgodnienia z dyrektorem szkoły.
13. Używania i posiadania w pokoju urządzeń grzewczych i kuchennych /grzejników, grzałek,
kuchenek, tosterów, frytkownic itp.
14. Wynoszenia naczyń z kuchni i stołówki.
15. Dokonywania
jakichkolwiek
napraw
urządzeń,
szczególnie
elektrycznych.
W przypadku uszkodzenia wymienionych urządzeń należy natychmiast zgłaszać ten fakt
dyżurującemu wychowawcy lub portierowi.
16. Wyjazdu z internatu w ciągu tygodnia bez zgody dyrektora szkoły. 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.

INTERNAT PROWADZI NASTĘPUJĄCĄ DOKUMANTACJĘ:
Dziennik zajęć internatu,
Księgę ewidencji wychowanków,
Książkę wyjść i wyjazdów wychowanków,
Zeszyt dziennych raportów,
Plan dyżurów kadry pedagogicznej,
Harmonogram dyżurów uczniów
PLAN DNIA W INTERNACIE


630 - 800 - pobudka, toaleta poranna,



645 - śniadanie,



710 - przygotowanie do lekcji



800 – 1630 - lekcje szkolne



1100 – 1400 - obiad



1600 – 1730 - czas wolny wychowanków



1730 – 1930 - czas wolny, nauka własna



1930-2000 - kolacja



2000 – 2100 – nauka własna obowiązkowa



2100 - 2145 - czas wolny wychowanków



2145 - 2200 - toaleta wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej



2200 – 630 – cisza nocna ( w razie potrzeby nauka własna do godz. 2300)

PLAN DNIA W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ
900 – śniadanie
930 – 1300 - czas wolny, zajęcia treningowe, mecze
1400 - 1900 - czas wolny, zajęcia treningowe , mecze
1930 – kolacja
1930 – 2200 - cisza nocna ( w razie potrzeby nauka własna do godz. 2300)
NAGRODY
1.
2.
3.
4.

Pochwały dyrektora szkoły w rozmowie indywidualnej, na spotkaniu grupy.
Na zakończenie roku szkolnego pamiątkowe nagrody w postaci książek, dyplomów
z dedykacją.
Powiadomienie szkoły o wzorowej postawie wychowanka.
List pochwalny do rodziców.

KARY
1. Wobec wychowanków nie przestrzegających regulaminu wewnętrznego i Statutu
placówki stosowane będą kary:
a)
Upomnienie lub nagana wychowawcy.
b)
Nagana udzielona przez dyrektora.
c)
Nagana dyrektora i warunkowe pozostanie w placówce.
d)
Skreślenie z listy mieszkańców.
2. Wszystkie z wyżej wymienionych kar można stosować łącznie lub stosując gradację.
Nagana może skutkować czasowym zakazem opuszczania internatu.
3. W przypadku zastosowania kar zawiadamia się rodziców (opiekunów) oraz trenera
i szkołę.
4. Wyjazdy do domu bez powiadomienia powodują obciążenie wychowanka za wyżywienie
w danym dniu ze 100 % odpłatnością.

5. Natychmiastowe skreślenie z listy mieszkańców z powiadomieniem rodziców
(opiekunów) może nastąpić w przypadku:
a)
spożywania napojów alkoholowych,
b)
palenia papierosów,
c)
celowej dewastacji mienia,
d)
nie stosowania się do regulaminu internatu,
e)
nie stosowania się do zasad żywieniowych, ramowego planu dnia,
f)
niewłaściwego zachowania wobec wychowawcy pełniącego dyżur,
g)
terroryzowania i znęcania się nad innymi wychowankami,
h)
kradzieży,
i)
wulgarnego i aroganckiego zachowania na terenie internatu,
j)
wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z okien,
k)
zachowania budzącego obrzydzenie i odrazę,
l)
narażania życia własnego i innych,
m) utrzymywania pokoju w nagannym stanie sanitarno-porządkowym
n)
powtarzających się zachowań sprzecznych ze Statutem i Regulaminem, wobec
których , stosowane wcześniej oddziaływania wychowawcze i kary nie przyniosły
rezultatów.

6. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu łamiącym rażąco regulamin mogą być
traktowane jak sprawca i podlegają karze regulaminowej do skreślenia z listy
mieszkańców włącznie.
7. Wychowanek może odwołać się:
a) Od decyzji wychowawcy do Dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,
b) Od decyzji Dyrektora za jego pośrednictwem do Śląskiego Kuratora Oświaty jeżeli
uważa, że kara jest niesłuszna i krzywdząca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pokój w internacie przydzielony jest na okres jednego roku szkolnego.
2. Decyzją dyrektora może nastąpić zmiana rozmieszczenia w pokojach w czasie roku
szkolnego.
3. Wychowanek bez wypowiedzenia umowy może zostać przeniesiony do innego pokoju,
jeżeli nie są wykorzystane wszystkie miejsca w pokoju, który zajmuje.
4. W czasie wolnych weekendów internat funkcjonuje w niedziele od godziny 15.00.
5. Internat jest placówką feryjną. W okresie wakacji, ferii, przerw świątecznych należy
opuścić placówkę. Na okres wakacji uczeń zabiera ze sobą wszystkie rzeczy osobiste.
6. Opuszczanie internatu następuje po zdaniu pokoju - sprawdzenie czystosci pokoju, scian i stanu
mabli.

7. Internat może pobierać opłatę dodatkową za używanie prywatnego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego w pokojach oraz za korzystanie z niektórych urządzeń
stanowiących własność internatu.
8. Placówka może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe przez kwaterowanie
w czasie wolnym od nauki w szkole grup młodzieżowych w pokojach wychowanków.
9. Fakt pełnoletności wychowanka nie zmienia w znacznym stopniu jego praw
i obowiązków.
Regulamin przyjęty decyzją
Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2018 r.

