REGULAMIN INTERNATU
POWIATOWEGO ZESPOŁU PLACÓWEK - SZKOŁY MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO SZCZYRK
W BUCZKOWICACH

I Postanowienia wstępne
§1
1. Internat

Powiatowego Zespołu Placówek - Szkoły Mistrzostwa

Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach zwany dalej
„ Internatem” jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki i poza miejscem stałego zamieszkania.
2. Internat jest placówką koedukacyjną.
3. Siedzibą

internatu jest budynek w Buczkowicach

przy

ul.

Grunwaldzkiej 220, oraz wydzielone pomieszczenia w SSM w Szczyrku
przy ul. Sportowej 2.
§2
1. Internat realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Zadaniem internatu jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom w
okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania
3. Internat realizuje zadania określone w ust 2 we współpracy ze szkołą oraz
rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.
4. Internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie, odpowiednie
warunki sanitarno – higieniczne do zakwaterowania i nauki.
5. Internat stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań
i uzdolnień oraz uczestnictwa w kulturze.

II. Organy placówki
§3
1. Organami internatu są:
a) Kierownik internatu
b) Rada Wychowawcza Internatu
c) Samorząd Internatu
2. Kierownik internatu realizuje swe zadania na zasadach określonych w
Ustawie o systemie oświaty , a w szczególności :
- kieruje działalnością internatu i reprezentuje go na zewnątrz,
- sprawuje nadzór pedagogiczny,
- sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich
harmonijnego rozwoju,
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Wychowawczej
Internatu,
- proponuje w sprawach przyznania nagród oraz wymierzania kar i innych
wyróżnień dla pracowników internatu,
- proponuje zakresy czynności dla pracowników,
- skreśla z listy wychowanków ucznia, na podstawie uchwały Rady
Wychowawczej Internatu w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
Kierownik w wykonywaniu swych zadań współpracuje z pozostałymi
organami szkoły i internatu.

§4
1. W internacie działa Rada Wychowawcza Internatu.
2. Rada Wychowawcza Internatu jest organem placówki w zakresie
realizacji zadań dotyczących wychowania i opieki.
3. Skład Rady Wychowawczej Internatu tworzą wszyscy pracownicy
pedagogiczni

zatrudnieni

w

placówce

zwani

dalej

„wychowawcami”.
4. Do kompetencji Rady Wychowawczej Internatu należy:
- opiniowanie planów pracy internatu,
- opiniowanie decyzji o przyjęciu ucznia do internatu,
- podejmowanie uchwał odnośnie nagród i innych wyróżnień oraz kar
dla wychowanków,
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków.
§5
1. W internacie działa Samorząd wychowanków, którzy tworzą
wszyscy wychowankowie internatu.
2. Samorząd

wychowanków

może

przedstawić

Radzie

Wychowawczej Internatu oraz Kierownikowi internatu wnioski i
opinie we wszystkich sprawach dotyczących organizacji życia w
internacie.
3. W skład organów Samorządu Wychowanków (Młodzieżowej Rady
Internatu)

wchodzą

wychowankowie

wybrani

przez

ogół

wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i bezpośrednim;
organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§6
1. Kierownik

internatu

zapewnia

każdemu

organowi

możliwość

swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji.
2. W sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami internatu, kierownik ma
głos rozstrzygający.

III. Organizacja.
§7
Internat realizuje swoje zadania cały rok szkolny z przerwami na okres ferii
letnich i zimowych.
§8
1. Praca opiekuńczo – wychowawcza prowadzona jest w grupach
wychowawczych .
2. Za całokształt pracy z grupą wychowawczą odpowiedzialny jest
wychowawca .
3. Czas zajęć opiekuńczo – wychowawczych z grupą wychowawczą wynosi
co najmniej 49 godzin zegarowych w tygodniu.
4. Wychowankowie zakwaterowani w SSM w Szczyrku, przywożeni są w
poniedziałki przez rodziców do internatu w Buczkowicach, w piątek po
zakończeniu zajęć lekcyjnych wyjeżdżają do domu.
5. Wychowankowie zakwaterowani w SSM w Szczyrku są codziennie
przywożeni na śniadanie oraz zajęcia treningowe i lekcyjne do PZP-SMS
Szczyrk w Buczkowicach następnie po kolacji odwożeni do SSM w
Szczyrku.
W ciągu dnia są pod opieką trenerów, nauczycieli i dyżurnych
wychowawców.

IV Pracownicy
§9
1. W internacie zatrudnia się pracowników:
- pedagogicznych, administracyjnych, obsługi
§ 10
1. Statut pracowników pedagogicznych reguluje Ustawa z dnia 18 lutego
2000 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późniejszymi
zmianami ).
2. Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi reguluje
Ustawa – Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (Dz. U. z 1998 roku nr
21 poz. 94 z późniejszymi zmianami).
3. Do obowiązków pracowników należy w szczególności :
- dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
- wspieranie ich rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań,
- udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
- wdrażanie wychowanków do samodzielności , a także zgodnego współżycia
w zespole,
- dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w oparciu o rozpoznane
potrzeby wychowanków,
- wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących grupy
wychowawczej, oraz zadań zleconych przez dyrektora szkoły, kierownika
internatu, wynikających z potrzeb szkoły i internatu,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej grupy wychowawczej ,
4. Za zgodą organu prowadzącego szkołę w internacie zorganizowana jest
opieka w porze nocnej od godziny 17.00 do 8.00 oraz w godzinach od 11.00
do 17.00.

V. Wychowankowie.
§ 11
1. O przyjęciu do internatu rozstrzyga dyrektor szkoły, kierownik internatu
na podstawie opinii Rady Wychowawczej Internatu .
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
- uczniom naszej szkoły,
- uczniom mieszkającym w miejscowości z których codzienny dojazd do
szkoły nie jest możliwy,
- uczniom klas pierwszych,
- uczniom kontynuującym naukę, którzy w poprzednim roku szkolnym
mieszkali w internacie,
- uczniom z rodzin niepełnych, rozbitych, znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej.
3. Uczeń, który nie został przyjęty do internatu może zwrócić się do
kierownika o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Wychowanek może być usunięty z internatu w przypadku rażącego
naruszenia obowiązków określonych w regulaminie internatu.
§ 12
Prawa i obowiązki wychowanków
1. Wychowanek ma prawo do :
- opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających
higienę, bezpieczeństwo oraz do całodziennego wyżywienia,
- wypoczynku we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie w
porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach prowadzonych przez
placówki i organizacje środowiskowe,
- korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów
osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w
internacie,

- ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
oraz ochrony i poszanowania jego godności
- przyjmowania w pokoju osób za zgodą wychowawcy,
- życzliwego i podmiotowego traktowania,
- swobodnego wyrażania myśli i przekonań
- wpływania na życie internatu poprzez udział w pracach Młodzieżowej Rady
Internatu,
- rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
- korzystania z pomieszczeń i urządzeń internatu,
2. Wychowanek ma obowiązek :
- przestrzegania porządku dnia obowiązującego w internacie,
- systematycznego uczenia się uczęszczania do szkoły,
- obecności na nauce własnej,
- uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowe wyjście z internatu i
powrót do internatu przed godziną 20 – tą,
- uzyskania zgody wychowawcy na każdorazowy wyjazd z internatu oraz
wpisanie wyjazdu w „ Zeszycie wyjazdów”
- przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole,
- odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
- codziennego stołowania się w stołówce internatu,
- pełnienia ustalonych dyżurów,
- dbałości o wspólne dobro, sprzęt i urządzenia, ład i porządek w internacie,
chodzenia w budynku internatu w zmiennym miękkim obuwiu,
- niekorzystania w pokojach sypialnych z urządzeń elektrycznych takich jak:
żelazko, czajnik bezprzewodowy, grzejnik, toster itp.
- zostawiania w pokoju czystości i porządku po wyjściu na zajęcia lekcyjne,
- uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu, szkoły
i środowiska,
- informowania wychowawców o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych,

- zgłaszania zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu,
- szanowania i respektowania praw innych,
- przestrzegania Regulaminu Internatu,
- przekazania (zdania)laptopów wychowawcy w internacie po godzinie 21.30
3. Obowiązki Dyżurnego Internatu :
a) dyżurny zobowiązany jest do sprawdzenia i utrzymywania porządku na
korytarzu,

klatce

schodowej,

w

pomieszczeniach

internatowych

(świetlica, kuchnia, przebieralnia butów) oraz wykonywania czynności
określonych przez MRI),
b) dyżurny

ma

obowiązek

wykonać

polecenie

kierownictwa

i

wychowawców internatu dotyczące spraw organizacyjno – porządkowych
§ 13
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
1. Wychowanek może być wyróżniony i nagrodzony za :
a) dobre wyniki w nauce,
b) życzliwy stosunek do współmieszkańców,
c) wysoką kulturę osobistą
d) aktywny udział w pracach na rzecz internatu, szkoły, środowiska,
e) inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt nagród i wyróżnień,
2.Internat stosuje następujące rodzaje nagród i wyróżnień:
NAGRODY ZESPOŁOWE :
a) wyróżnienie grupy na spotkaniu wobec wychowanków,
b) przyznanie nagrody zespołowej ( np. bilety do kina, teatru, nieodpłatny
udział w wycieczce )

NAGRODY INDYWIDUALNE :
a) wyróżnienie wychowanka przez wychowawcę przed grupą,
b) wyróżnienie

wychowanka

wobec

mieszkańców

internatu

przez

kierownika internatu,
c) wyróżnienie wychowanka wobec uczniów przez dyrektora szkoły,
d) wysłanie listu pochwalnego do rodziców,
e) wysłanie listu pochwalnego do szkoły,
f) nagrody rzeczowe,
§ 14
KARY
1. Wychowanek może być ukarany za :
a) lekceważenie obowiązków szkolnych,
b) naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej,
c) naruszenie nietykalności cielesnej,
d) niszczenie mienia internatu,
e) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,
f) rozpowszechnianie patologii społecznej (palenie papierosów, picie
alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, kradzieże)
g) brutalność, wulgarność i chuligaństwo,
h) nieprzestrzeganie Regulaminu Internatu i zasad obowiązujących w
placówce,
2. Internat stosuje następujące rodzaje kar :
a) upomnienie wychowawcy grupy,
b) upomnienie lub nagana Kierownika internatu,
c) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się dziecka,
d) powiadomienie wychowawcy klasowego o nagannym zachowaniu się
ucznia,

e) powiadomienie dyrektora szkoły o nagannym zachowaniu,
f) warunkowe pozostawienie wychowanka w internacie,
g) usunięcie wychowanka z internatu.
3. Kierownik może wstrzymać lub złagodzić karę, jeśli uczeń uzyska
poręczenie wychowawcy, członka zarządu Młodzieżowej Rady Internatu,
Rady Wychowawczej Internatu lub rodziców .
4. Wychowanek ma prawo odwołać się od kary do :
a) dyrektora szkoły, jeśli karę wymierzył Kierownik internatu,
b) Rady Wychowawczej Internatu, jeśli karę wymierzył wychowawca,
c) Rady Wychowawczej Internatu, jeśli karę wymierzył Kierownik
internatu,
d) Organu nadzorującego pracę szkoły w zakresie opieki i wychowania

§ 15
1. O przyznanej karze rodzice wychowanka informowani są przez
Kierownika internatu.

§ 16
1. Koszty napraw zniszczonych urządzeń i sprzętu z winy wychowanka
ponosi on sam, jego rodzice lub opiekunowie,
2. W uzasadnionych przypadkach urządzenie lub sprzęt powinny być
odkupione.
3. Decyzje o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje kierownik internatu,
4. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w
internacie.

§ 17
1. Wychowankom zabrania się :
a) przetrzymywania w internacie wartościowych przedmiotów, biżuterii,
większych sum gotówki. Większe kwoty pieniężne – na krótki termin –
należy złożyć w depozyt u wychowawcy,
b) kradzieży przywłaszczenia cudzych rzeczy. Kradzież jest przestępstwem,
którego ukrywanie nie mieści się w ramach solidarności zespołowej.
Ukrywanie tego typu czynów uważa się również za przestępstwo,
c) przetrzymywania materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
d) samodzielnego manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.
e) spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i substancji
psychoaktywnych (dopalaczy), palenia papierosów.

§ 18
DOKUMENTACJA
1. Internat prowadzi następującą dokumentację :
a) roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej ,
b) roczny plan hospitacji,
c) dziennik zajęć grup wychowawczych ,
d) harmonogram dyżurów personelu pedagogicznego,
e) książkę meldunkową wychowanków,
f) księgę protokołów Rady Wychowawczej Internatu
2. Internat przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
Do stawiania wniosków o zmiany w zapisach regulaminu są upoważnione
wszystkie organy internatu.
§ 20
Niniejszy regulamin uchwalony w dniu 14 września 2011 roku na posiedzeniu
Rady Wychowawczej Internatu w obecności zarządu Młodzieżowej Rady
Internatu i po podpisaniu przez dyrektora szkoły jest obowiązujący do
odwołania.
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………………………………

