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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz. 1481 t.j.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 t.j.).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r. 

poz. 502).  

 Statut Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych 

im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim. 

 Statut Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja 

Rataja w Tomaszowie Lubelskim. 

 

§ 1 

1. Internat przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim, zwany dalej internatem, stanowi integralną część Zespołu 

Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, 

zwanego dalej szkołą. 

2. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – 

Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, zwany dalej dyrektorem. 

3. Obsługa finansowo – materiałowa internatu prowadzona jest przez księgowość szkoły. 

4. Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Internat przy Zespole Szkół 

Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja 22- 600 Tomaszów Lubelski, ul. gen. 

J. Hallera 7, tel. (84) 665-04-95 

5. Regulamin Internatu, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem prawnym 

regulującym działalność internatu oraz określającym prawa i obowiązki jego 

mieszkańców. 

§ 2 

1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży 

kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

2. Internat jest placówką koedukacyjną. 
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3. Budynek internatu objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom, a także ochrony mienia. 

4. W internacie obowiązują procedury bezpieczeństwa określające sposoby 

postępowania i reagowania wychowawców oraz innych pracowników placówki 

w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów, wobec uczniów 

przejawiających negatywne zachowania, współpracy z rodzicami oraz innych 

nieprzewidzianych zdarzeń zakłócających prawidłowy proces opiekuńczo-

wychowawczy - Załącznik Nr 1. 

 

§ 3 

1. Za pobyt w internacie obowiązuje miesięczna opłata, na którą składa się: 

1) opłata za zakwaterowanie, 

2) opłata za wyżywienie. 

2. Wysokość opłat i termin dokonania wpłat, o których mowa w ust. 1 ustala, w drodze 

zarządzenia dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Warunkiem mieszkania w internacie jest systematyczne regulowanie opłat. 

4. Opłaty dokonuje się w kasie szkoły. 

5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna skierowany 

do dyrektora szkoły, istnieje możliwość przesunięcia terminu płatności lub zwolnienia 

z opłat. 

6. Wychowanek mający zaległości w opłatach: 

1) może zostać zawieszony w prawach mieszkańca internatu do czasu 

uregulowania zaległości, 

2) może zostać usunięty z internatu, a sprawa uregulowania należności zostaje 

skierowana na drogę urzędową. 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA INTERNATU 

§ 4 

1. Internat realizuje plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły oraz planuje i wykonuje 

swoje zadania określone w planie pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu. 

2. Do zadań internatu należą w szczególności: 
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1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, 

2) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce, 

3) wspieranie rozwoju i zainteresowań uczniów, 

4) wspieranie uczniów w rozwijaniu problemów, kształtowanie wśród 

wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości 

i odpowiedzialności, 

5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce 

oraz organizacji ich czasu wolnego, 

6) kształtowanie prawidłowego stosunku uczniów do przyrody i tradycji 

narodowych, 

7) uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia 

odpowiedzialności, 

8) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo – 

gospodarczych. 

      3. Internat zapewnia uczniom:  

1) zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), 

2) stałą, całodobową opiekę ze strony wychowawców, 

3) właściwe warunki sanitarno – higieniczne, 

4) miejsce do nauki i wypoczynku, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki, 

5) pokój dla chorych, 

6) miejsce do samodzielnego przygotowania posiłków. 

4. Internat realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołą, rodzicami oraz placówkami 

działającymi w środowisku. 

Rozdział 3 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO INTERNATU 

§ 5 

1. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się: 

1) uczniowie Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim, 
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2) w przypadku wolnych miejsc do internatu przyjmowani są uczniowie innych 

szkół, 

3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach do internatu mogą być przyjęci 

uczniowie mieszkający w Tomaszowie Lubelskim. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje: 

1) uczniom Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim, 

2) uczniom, którzy mieszkali w internacie w poprzednim roku szkolnym. 

3. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala i podaje do publicznej 

wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy 

składania dokumentów. Szczegółowe zasady przyjęcia do internatu określa procedura 

stanowiąca Załącznik Nr 2. 

4. Wychowanek przyjęty do internatu warunkowo i niewypełniający obowiązków może 

zostać usunięty z pominięciem gradacji kar. 

5. Wychowanek, który w danym roku szkolnym był przyjęty do internatu warunkowo, 

a jego zachowanie nie uległo znaczącej poprawie, może stracić prawo do ubiegania się 

o miejsce w placówce w kolejnych latach. 

§ 6 

1. Uprawnionym do korzystania z internatu jest uczeń, który złożył w odpowiednim 

terminie deklarację kontynuacji zamieszkania w internacie na kolejny rok szkolny 

i decyzją Rady Wychowawczej Internatu został wpisany na listę mieszkańców na 

kolejny rok szkolny. 

2. Uprawnionym do korzystania z internatu jest uczeń, który złożył w odpowiednim 

terminie podanie do internatu i decyzją Komisji rekrutacyjnej został wpisany na listę 

mieszkańców na dany rok szkolny. 

3. Korzystającym z internatu jest uczeń, który decyzją: Rady Wychowawczej Internatu 

i Komisji Rekrutacyjnej został wpisany na listę mieszkańców, zgłosił się do internatu 

oraz został w nim zameldowany. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. posiadanie czasowego meldunku 

w innym miejscu i braku możliwości wymeldowania się), wychowanek może nie 

zostać zameldowany czasowo w internacie, a jedynie zostać wpisany do książki 

meldunkowej z adnotacją o braku meldunku czasowego. 
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Rozdział 4 

ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE 

§ 7 

1. Internat prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczą przez cały rok szkolny, 

z wyjątkiem przerw w nauce przewidzianych organizacją roku szkolnego i dni 

wolnych ustanowionych przez dyrektora szkoły. 

2. Internat sprawuje całodobową opiekę wychowawczą w czasie trwania zajęć 

dydaktycznych.  

3. Opieka wychowawcza w internacie rozpoczyna się w niedzielę lub inny dzień 

poprzedzający dzień rozpoczęcia nauki w szkole od godziny 15:00, a kończy w piątek 

o godzinie 18:00. Dyrektor szkoły w zależności od potrzeb może wyznaczyć inne 

godziny rozpoczęcia i zakończenia opieki wychowawczej w internacie. 

4. Dyrektor szkoły zatrudnia w internacie: 

1) pracowników pedagogicznych, 

2) pracowników obsługi. 

      5. W internacie działa stołówka: 

3) korzystanie z posiłków jest odpłatne i obowiązkowe dla wychowanków 

internatu, 

4) szczegółowe warunki korzystania z posiłków określa Regulamin  stołówki, 

stanowiący odrębny dokument. 

6. Internat prowadzi następującą dokumentację: 

1) roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej internatu, 

2) roczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczej dla poszczególnych grup, 

3) roczne plany pracy Młodzieżowej Rady Internatu  i plany pracy działających 

przy niej sekcji, 

4) dzienniki grup, 

5) zeszyty obserwacji wychowanków, 

6) zeszyt dyżurów nocnych, 

7) zeszyty nieobecnych w nocy, 

8) zeszyt przyjazdów wychowanków po dniach wolnych, 
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9) zeszyt wyjść miejscowych 

10) zeszyt wyjazdów wychowanków, 

11) zeszyt wydania leków, 

12) zeszyt wezwań pogotowia ratunkowego i policji, 

13) książka zameldowań wychowanków, 

14) księga protokołów Rady Wychowawczej Internatu, 

15) harmonogram dyżurów kadry pedagogicznej, 

16) inna dokumentacja niezbędna w działalności internatu. 

 

§ 8 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w internacie jest grupa wychowawcza; liczba 

uczniów w grupie wychowawczej w internacie nie przekracza 35 wychowanków.  

2. Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych. 

3. Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie wynosi 60 minut. 

4. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą 

wychowawczą wynosi co najmniej 49 godzin. 

5. Za pracę opiekuńczo – wychowawcza z grupą odpowiedzialni są wyznaczeni 

wychowawcy – opiekunowie grup.  

6. Harmonogram pracy wychowawców na dany rok szkolny zatwierdza dyrektor szkoły. 

7. Wychowawca sprawuje opiekę nad wychowankami internatu również w godzinach 

nocnych, w ramach pełnionego przez siebie dyżuru nocnego. Dyżur nocny trwa 

od godziny 22:00  do godziny 6:00 (40 godzin nocnych dla wszystkich grup). 

8. Liczbę grup na dany rok szkolny ustala dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem 

prowadzącym.  

9. Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu 

i środowiska, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki 

również poza internatem.  

10. W internacie obowiązuje stały rozkład dnia w dni nauki szkolnej -  Załącznik Nr 3 

i dni świąteczne lub inne dni poprzedzające dzień rozpoczęcia nauki w szkole - 

 Załącznik Nr 4. 

§ 9 
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1. Organami internatu są: 

1) kierownik internatu, 

2) Rada Wychowawcza Internatu, 

3) Młodzieżowa Rada Internatu. 

2. Pracą w internacie kieruje kierownik internatu podlegający bezpośrednio dyrektorowi 

szkoły. 

3. Kierownika internatu powołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej oraz organu prowadzącego. 

4. Kierownik internatu kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą oraz 

reprezentuje internat na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym zespołu 

pracowników pedagogicznych i obsługi. 

5. Kierownik internatu administruje majątkiem internatu i przy współpracy 

z pracownikami dba o jego należyty stan i zabezpieczenie. 

6. Na czas nieobecności kierownika internatu obowiązki przejmuje wyznaczony 

wychowawca. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika określa dyrektor szkoły. 

 

Rozdział 5 

RADA WYCHOWAWCZA INTERNATU 

§ 10 

1. Radę Wychowawczą Internatu, zwaną dalej Radą, tworzą wszyscy wychowawcy 

internatu. 

2. Przewodniczącym Rady jest kierownik internatu. 

3. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) opracowywanie planów pracy i programów działania internatu, 

2) inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – 

wychowawczej, 

3) formułowanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu pracy 

opiekuńczo– wychowawczej w internacie, 

4) podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, 
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5) organizowanie samokształcenia wychowawców. 

4. Zebrania Rady zwoływane są przez kierownika internatu lub na wniosek co najmniej 

1/3 jej członków. 

8. Zebrania Rady są protokołowane. 

9. Na zebrania Rady poświęcone problemom młodzieży mogą być zapraszani 

przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu. 

7. Na posiedzenia Rady, mogą być zapraszani inni pracownicy szkoły, a także 

przedstawiciele instytucji współdziałających z internatem. 

 

Rozdział 6 

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU 

§ 11 

1. W internacie działa samorząd internacki zwany Młodzieżową Radą Internatu. 

2. Młodzieżowa Rada Internatu, zwana dalej MRI, jest przedstawicielem ogółu 

wychowanków, która reprezentuje ich interesy i współorganizuje życie w internacie. 

3. Opiekę nad MRI sprawują wyznaczeni przez kierownika internatu wychowawcy.   

4. Do zadań MRI należy w szczególności: 

 reprezentowanie opinii ogółu wychowanków i przedstawianie ich potrzeb 

kierownikowi internatu, wychowawcom, 

 organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań 

stawianych przed wychowankami. Koordynowanie samorządnej działalności 

wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez członków grup 

wychowawczych, 

 współudział w organizowaniu czasu wolnego. Organizowanie imprez 

i uroczystości na terenie internatu, 

 kultywowanie tradycji internatu,  

 dbałość o sprzęt i mienie internatu powierzone wychowankom. Dbałość 

o czystość i estetykę internatu oraz higienę osobistą wychowanków,  

 zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami. 

Działanie na rzecz społeczności internackiej i obrona jej praw. Poręczenie 



REGULAMIN INTERNATU  

przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Tomaszów Lubelski, 2020 Strona 11 
 

za kolegów, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym 

funkcjonowaniem zasad współżycia w internacie, 

 dokumentowanie życia internatu. Dokonywanie, wspólnie z wychowawcami, 

opiekunami MRI analizy i oceny całokształtu działalności młodzieży 

w internacie, 

 godne reprezentowanie internatu na zewnątrz. 

5. MRI może przedstawiać kierownikowi internatu oraz Radzie Wychowawczej 

Internatu wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących wychowanków, 

a w szczególności dotyczących ich podstawowych praw i obowiązków. 

6. Przy MRI działają powołane na dany rok szkolny sekcje np.: 

1) plastyczna/dekoratorska, 

2) higieniczna, 

3) żywieniowa, 

4) sportowa, 

5) gospodarcza. 

7. W skład MRI wchodzą przedstawiciele każdej z grup wychowawczych, wyłonieni 

w demokratycznych wyborach. 

8. W strukturze MRI wyróżnia się następujące funkcje: 

 przewodniczący MRI, 

 wiceprzewodniczący, 

 sekretarz, 

 skarbnik 

9. Szczegółowe zasady działalności MRI określa Regulamin Młodzieżowej Rady 

Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim - Załącznik Nr 5. 

 

Rozdział 7 

ZADANIA WYCHOWAWCY INTERNATU 

§ 12 

1. Do podstawowych obowiązków wychowawcy internatu należy: 
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1) sprawowanie opieki nad wychowankami w czasie pełnionego przez siebie 

dyżuru, 

2) sumienne realizowanie zadań wynikających z planu pracy opiekuńczo – 

wychowawczej internatu i organizacji jego działalności, 

3) stosowanie się do zarządzeń władz oświatowych, dyrekcji szkoły i kierownika 

internatu, 

4) przestrzeganie dyscypliny czasu pracy, wewnętrznych regulaminów, zasad 

i procedur obowiązujących w placówce, 

5) terminowe opracowywanie planów pracy dla grupy wychowawczej, sekcji 

i wywiązywanie się z ich realizacji, 

6) staranne i systematyczne prowadzenie dokumentacji pracy, w tym dzienników 

zajęć i innych dokumentów obowiązujących w placówce, 

7) systematyczne poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych 

wychowanków, ich potrzeb, stanu zdrowia, zainteresowań, dążeń, trudności 

i problemów, 

8) stała współpraca z domem rodzinnym i szkołą zwłaszcza tych wychowanków, 

którzy sprawiają kłopoty wychowawcze, 

9) tworzenie warunków do rozwoju wychowanków oraz wspieranie ich swoją 

postawą i działaniem, 

10) troska o zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, 

11) dbałość o przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w internacie, 

12) codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie 

higieny osobistej, zasad kultury, właściwych stosunków międzyludzkich, 

a także zachowania ładu i porządku w pokojach mieszkalnych i innych 

pomieszczeniach, w których przebywa młodzież, 

13) monitorowanie wyników nauczania i frekwencji w szkole, organizowanie 

nauki własnej i w razie potrzeby udzielanie wychowankom odpowiedniej 

pomocy, kształtowanie nawyku systematycznej pracy szkolnej,  

14) organizowanie czasu wolnego wychowanków, 

15) służenie radą i pomocą w przygotowaniu różnego rodzaju imprez na terenie 

internatu i poza placówką, 

16) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków z wykorzystaniem 

dostępnych form i środków, 
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17) rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie niepożądanym sytuacjom, 

18) aktywne zwalczanie wszelkich przejawów patologii społecznych i nałogów, 

19) wdrażanie wychowanków do poszanowania mienia internatu,  

20) organizowanie prac społeczno – użytecznych na rzecz internatu, szkoły 

i środowiska, 

21) upowszechnianie samorządności, inspirowanie działalności sekcji działających 

przy MRI, 

22) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wzbogacanie własnego 

warsztatu pracy, 

23) przejmowanie obowiązków nieobecnego wychowawcy, 

24) w razie nieobecności kierownika internatu wykonywanie czynności 

administracyjnych lub innych związanych z funkcjonowaniem placówki, 

25) wykonywanie czynności dodatkowych zleconych doraźnie przez kierownika 

internatu. 

2. Szczegółowy zakres wykonywanych przez wychowawcę obowiązków wynika 

z rodzaju pełnionego dyżuru: 

 dyżur ranny – Załącznik Nr 6 

 dyżur w czasie obiadu – Załącznik Nr 7  

 dyżur popołudniowy – Załącznik Nr 8  

 dyżur nocny – Załącznik Nr 9 

§ 13 

1. Wychowawca ma prawo do: 

1) wyboru metod i form pracy z grupą wychowawczą, w ogólnie przyjętych 

ramach, z uwzględnieniem planu pracy opiekuńczo – wychowawczej 

i Regulaminu Internatu, 

2) przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania Regulaminu przez 

wychowanków, 

3) decydowania, w porozumieniu z rodzicami, o przebywaniu wychowanka 

swojej grupy wychowawczej poza terenem internatu, w czasie innym niż 

wynika to z rozkładu zajęć, 

4) przedstawiania kandydatów do przyznawania nagród przez internat, 
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5) zwracania się o radę i pomoc do kierownika internatu lub Rady 

Wychowawczej Internatu w przypadku pojawiających się trudności, 

6) przedstawiania kierownikowi internatu, dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej 

postulatów i wniosków dotyczących grupy wychowawczej i własnej pracy, 

7) przedstawiania wychowawcy klasy opinii na temat zachowania wychowanka 

w internacie. 

2. W ramach kontroli czystości lub w sytuacji, kiedy zachodzi podejrzenie posiadania 

substancji lub przedmiotów zakazanych, wychowawca lub kierownik, mają prawo 

do kontroli zawartości szaf, szafek nocnych czy tapczanów w pokojach 

wychowanków. 

§ 14 

1. Wychowawca odpowiada przed kierownikiem internatu w szczególności za: 

1) sprawowanie właściwej opieki za powierzoną mu grupę wychowanków,  

2) dokładną realizację przyjętych i przydzielonych zadań opiekuńczo – 

wychowawczych, 

3) przestrzeganie odpowiednich przepisów organizacyjnych, w tym zasad BHP 

i p.poż., 

4) zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia młodzieży podczas prowadzenia 

zajęć oraz wykonywanych prac, 

5) funkcjonowanie internatu podczas pełnienia samodzielnego dyżuru, 

6) powierzone mienie internatu, 

2. Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem lub cywilnie/karnie 

w szczególności za: 

1) tragiczne skutki wynikłe z braku właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem 

wychowanków w czasie pełnionego przez siebie dyżuru, 

2) niewłaściwe postępowanie w sytuacji wypadku wychowanka lub innych 

wypadków, 

3) zniszczenie bądź utratę elementów mienia lub wyposażenia internatu, 

przydzielonych mu przez kierownika internatu lub dyrektora, a wynikające 

z braku nadzoru i zabezpieczenia. 
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Rozdział 8 

PRAWA WYCHOWANKA 

§ 15 

1.Prawa wychowanka wynikają z zadań internatu i zgodnie z nimi wychowanek ma 

prawo do: 

1) zakwaterowania i odpłatnego, całodziennego wyżywienia, 

2) opieki wychowawczej zapewniającej: 

a) bezpieczeństwo i ochronę przed formami przemocy fizycznej 

i psychicznej, 

b) podmiotowe traktowanie ze strony wszystkich członków społeczności 

internatu, 

c) poszanowanie godności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych, 

d) poszanowanie i swobodne wyrażanie swoich myśli i przekonań 

religijnych oraz światopoglądowych, jeśli nie narusza tym dobra 

innych osób, 

3) opieki zdrowotnej na zasadzie współpracy z pielęgniarką szkolną, 

stomatologiem szkolnym i placówką służby zdrowia, 

4) korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów 

osobistych oraz w sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie, 

5) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych 

w internacie oraz poza nim, w porozumieniu z wychowawcą 

i rodzicami/opiekunami prawnymi, 

6) rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań poza internatem, za zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcy grupy, 

7) korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje internat, po uprzednim 

zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania:  

 aneks kuchenny - Załącznik Nr 10 

 siłownia/sala rekreacyjna -  Załącznik Nr 11 

8) rozwijania i pogłębiania zainteresowań, zdolności i talentów, 

9) przejawiania własnej aktywności w organizowaniu różnych form życia 

kulturalnego w internacie, 
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10) przyjmowania w internacie osób odwiedzających go, z uwzględnieniem 

obowiązujących procedur odwiedzin, 

11) wyjścia z internatu i wyjazdów w ciągu tygodnia – wyłącznie za zgodą 

wychowawcy bądź kierownika internatu, po wcześniejszym potwierdzeniu 

wyjścia/wyjazdu przez rodziców/opiekunów zgodnie z obowiązującymi 

w placówce procedurami, 

12) przyznania, w uzasadnionych sytuacjach, dodatkowych uprawnień 

dotyczących czasu nauki własnej, wyjść z internatu, zwolnienia z dyżurów 

po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą, 

13) dodatkowej nauki po godzinie 22.00 za zgodą wychowawcy dyżurującego, 

14) dekorowania pokoi mieszkalnych wyłącznie za zgodą wychowawcy grupy, 

15) jawnego, ale kulturalnego wyrażania swoich myśli i opinii, 

16) zwracania się do wychowawcy i kierownika internatu we wszystkich istotnych 

sprawach i uzyskiwania od nich pomocy, 

17) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych 

internatu, 

18) należytych warunków sanitarno – higienicznych, umożliwiających 

przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetyki pomieszczeń i otoczenia 

placówki, przy czym: pomieszczenia mieszkalne, aneks kuchenny sprzątają 

sami wychowankowie, pomieszczenia ogólnodostępne sprząta personel, 

a w godzinach popołudniowych wychowankowie, o ile zachodzi taka potrzeba, 

19) wychowanek internatu ma prawo do posiadania, w zajmowanym przez siebie 

pokoju, osobistych przedmiotów w tym telefonu komórkowego i innych dóbr 

materialnych, z zastrzeżeniem, że internat nie ponosi odpowiedzialności 

za zaginione lub zniszczone przedmioty oraz za rzeczy osobiste wychowanków 

pozostawione w ogólnodostępnych pomieszczeniach i pokojach mieszkalnych. 

 

Rozdział 9 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

§ 16 
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1. Obowiązki wychowanka wynikają z celu pobytu w internacie, jakim jest pobieranie 

nauki, a także z konieczności stałej troski o stan, mienie i wyposażenie placówki. 

2. Wychowanek ma obowiązek: 

1) respektowania i przestrzegania Regulaminu, przepisów porządkowych, norm 

i zasad postępowania oraz innych regulaminów i instrukcji obowiązujących 

w internacie, 

2) przestrzegania porządku dnia, ciszy podczas nauki własnej i w porze nocnej, 

3) przestrzegania zasad współżycia w grupie koleżeńskiej, 

4) okazywania szacunku wszystkim mieszkańcom i pracownikom internatu, 

5) regularnego uiszczania opłat za internat, 

6) pozostawienia należytego porządku w pokoju przed wyjściem do szkoły 

i wyjazdem do domu, 

7) wykonywania generalnych porządków w pokojach mieszkalnych 

raz w tygodniu, 

8) utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach wspólnego 

użytkowania, 

9) rzetelnego pełnienia dyżurów oraz uczestniczenia w doraźnych pracach 

na rzecz internatu w zależności od potrzeb zgodnie z przepisami 

porządkowymi: 

 Przepisy porządkowe obowiązujące w czasie pełnienia dyżuru 

w pokoju - Załącznik Nr 12, 

 Przepisy porządkowe obowiązujące w czasie pełnienia dyżuru 

w internacie -  Załącznik Nr 13, 

10) zabezpieczenia pokoju przed wyjściem do szkoły, wyjazdem do domu, 

a w szczególności: wyłączenia z sieci wszystkich urządzeń elektrycznych, 

wyrzucenia śmieci, zamknięcia okien i drzwi, 

11) pozostawiania klucza od pokoju w pokoju wychowawców w momencie 

opuszczania internatu, 

12) przebywania w swoim pokoju w czasie nauki własnej, od godziny 21:00 oraz 

w czasie ciszy nocnej, 

13) zachowania czystości w pomieszczeniach sanitarnych (umywalnie, prysznice, 

toalety), 

14) oszczędzania wody, energii elektrycznej, cieplnej, 
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15) spożywania posiłków w stołówce i respektowania zakazu wynoszenia zastawy 

stołowej, a w przypadku konieczności zabrania posiłku do pokoju korzystania 

z własnych naczyń, 

16) zachowania kultury spożywania posiłków i poszanowania żywności, 

17) systematycznego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, a w przypadku 

jakichkolwiek zwolnień z zajęć, zgłaszania tego faktu dyżurującemu 

wychowawcy, 

18) maksymalnego wykorzystywania czasu i warunków nauki własnej zgodnie 

z Regulaminem nauki własnej  – Załącznik Nr 14, 

19) dostarczenia pisemnej zgody rodziców/ opiekunów na udział w zajęciach 

pozalekcyjnych odbywających się poza internatem - wzór oświadczenia 

rodziców/opiekunów Załącznik Nr 15, 

20) uzyskania zgody dyżurującego wychowawcy na każdorazowe wyjście 

z internatu po godzinie 16:30, a w przypadku braku zgody – zaniechanie 

wyjścia, 

21) informowania wychowawcy o zamiarze wyjazdu z internatu w ciągu tygodnia 

i terminie powrotu oraz uzyskania zgody na taki wyjazd, zgodnie 

z obowiązującymi zasadami, 

22) każdy wyjazd wychowanka musi być potwierdzany przez wychowawcę 

w rozmowie telefonicznej lub osobistej z rodzicami/ opiekunami, 

23) w przypadku braku kontaktu z rodzicami/ opiekunami wychowanek nie może 

wyjechać z internatu, 

24) w sytuacji, kiedy wychowanek nie zgłosi swego wyjazdu lub wyjedzie bez 

uzyskania zgody, wychowawca zawiadamia rodziców/opiekunów o fakcie 

samowolnego opuszczenia internatu i konsekwencjach z tego wynikających, 

zawartych w procedurze bezpieczeństwa, 

25) zawiadomienia internatu w przypadku braku możliwości przyjazdu z domu 

w zgłoszonym terminie lub po weekendzie (nieobecności nie zgłoszone 

wychowawcy nie podlegają odliczeniu), 

26) dbania o kulturę języka, 

 

27) dbania o schludny wygląd, stosując się do poniższych zasad: 
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 strój zakrywający bieliznę i intymne części ciała w pomieszczeniach 

ogólnodostępnych takich jak: świetlice, korytarze, pomieszczenia 

administracyjne itp. 

 odpowiedni strój w trakcie korzystania z posiłków w stołówce – 

zabrania się schodzenia do stołówki w pidżamach, koszulach nocnych, 

szlafrokach itp., 

28) przestrzegania zasad higieny osobistej poprzez codzienne wykonywanie 

toalety porannej i wieczornej, 

29) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne, a także swoich kolegów - 

bezwzględne przestrzeganie zasad BHP i postępowania ze sprzętem p.poż  - 

Załącznik Nr 16, 

30) niezwłocznego zgłaszania wychowawcy dyżurującemu wszelkich przypadków, 

zachorowań lub innych dolegliwości zdrowotnych, 

31) szanowania mienia internatu, a w przypadku jego zniszczenia ponoszenia 

odpowiedzialności materialnej – indywidualnie bądź zbiorowo, 

32) zgłaszania wychowawcy bądź kierownikowi zauważonych przypadków 

kradzieży, niszczenia sprzętu, awarii oraz innych sytuacji mogących zagrażać 

bezpieczeństwu ogółu, 

33) uczestniczenia w próbnych alarmach przeciwpożarowych przeprowadzanych 

na terenie internatu i przestrzegania obowiązującej instrukcji postępowania 

na wypadek pożaru, 

34) przestrzegania wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych przez 

kierownika lub wychowawców, a nie ujętych w niniejszym Regulaminie. 

Rozdział 10 

ZAKAZY 

§ 17 

1. W internacie zabrania się: 

1) spożywania, posiadania i rozprowadzania napojów alkoholowych oraz 

przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
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2) posiadania, zażywania i rozprowadzania narkotyków oraz innych 

niedozwolonych środków, a także posiadania sprzętu służącego ich zażywaniu 

lub wytwarzaniu, 

3) posiadania, palenia i rozprowadzania papierosów i e-papierosów, 

4) zażywania leków bez wskazań lekarza lub zgody rodziców/ opiekunów, 

5) fotografowania/nagrywania filmów z udziałem wychowanków, 

wychowawców, kierownika i innych pracowników, nagrywania rozmów 

wychowawczych czy spotkań z wychowawcami na telefony komórkowe 

lub inne urządzenia służące do rejestracji dźwięku lub obrazu, a także 

umieszczania takich zdjęć/nagrań na stronach internetowych oraz 

upowszechniania ich w inny sposób bez zgody osoby nagranej, 

sfotografowanej, 

6) posiadania i używania przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo 

dla zdrowia i życia (petardy, pojemniki z gazem, broń, kije bejsbolowe, duże 

noże, maczety, łańcuchy itp.), 

7) używania otwartego ognia (świeczki, podgrzewacze, kadzidełka itp.), 

pozostawiania bez dozoru świecących się lampek lub innych ozdób oraz 

pozostawiania ładowarek i zasilaczy włączonych do sieci pod nieobecność 

mieszkańców pokoju, 

8) używania grzejników elektrycznych oraz grzałek, tosterów, opiekaczy, 

czajników itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

9) siadania na parapetach, wychylania się z okien oraz zjeżdżania po poręczach 

na klatce schodowej, 

10) wchodzenia na dachy budynków, kominy, drzewa itp., 

11) manipulowania przy instalacji elektrycznej i wodociągowej oraz sprzęcie 

p.poż. (gaśnice, hydranty), 

12) samowolnego zmieniania zamieszkania oraz przenoszenia mebli, sprzętu 

i innych rzeczy powierzonych w użytkowanie, 

13) przestawiania mebli w pokojach, 

14) )niszczenia mienia internatu, w tym: przyklejania na ścianach, meblach 

i sprzętach obrazków, naklejek, plakatów, fotografii itp., 

15) samowolnego wbijania gwoździ, wiercenia w ścianach, wieszania półek itp. 

16) zsuwania łóżek w pokojach, 
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17) samowolnego dorabiania kluczy, 

18) pozostawianie otwartych pokoi, gdy nikt w nich nie przebywa, 

19) zamykania pokoi mieszkalnych na klucz przez przebywających wewnątrz 

wychowanków, 

20) wchodzenia do pokoi podczas nieobecności mieszkańców i korzystania 

z cudzej własności, 

21) przywłaszczania rzeczy innych wychowanków lub pracowników internatu, 

22) używania wulgarnego słownictwa i słuchania muzyki z wulgaryzmami, 

23) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych wychowanków, 

24) obrażania, poniżania i okazywania braku szacunku innym wychowankom,  

pracownikom internatu, 

25) dopuszczania się czynów demoralizujących na terenie internatu, 

26) przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych, 

27) przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie w godzinach toalety 

porannej i w czasie przygotowań do ciszy nocnej (po godzinie 21:00), 

28) bardzo głośnego słuchania muzyki, 

29) uprawiania gier hazardowych, 

30) wynoszenia naczyń, sztućców i innej zastawy stołowej ze stołówki, 

31) przetrzymywania zwierząt na terenie internatu. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązujących zakazów wychowanek może zostać ukarany 

zgodnie z systemem kar opisanych w Rozdziale 12 niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 11 

NAGRODY 

§ 18 

1. Nagroda może być przyznana wychowankowi za: 

1) wzorową postawę i właściwy stosunek do nauki, 

2) aktywny udział w życiu internatu, 

3) wysoką kulturę osobistą, 

4) przykładne zachowanie i właściwy stosunek do obowiązków wychowanka 

internatu, 

5) pomoc koleżeńską. 
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2. Nagroda może być udzielona w formie: 

1) pochwały wychowawcy udzielonej wobec grupy, 

2) pochwały lub wyróżnienia kierownika internatu, udzielonych indywidualnie 

lub na forum internatu, 

3) wniosku skierowanego do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny 

z zachowania, 

4) listu pochwalnego do rodziców, 

5) dyplomu uznania, 

6) nagrody rzeczowej. 

3. Udzielenie wychowankowi nagrody zostaje odnotowane w dzienniku zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych prowadzonym przez wychowawcę grupy 

i w sprawozdaniach semestralnych w księdze protokołów. 

 

Rozdział 12 

KARY 

§ 19 

1. Kara może być udzielona wychowankowi za: 

1) nieprzestrzeganie lub naruszanie Regulaminu Internatu, 

2) nieprzestrzeganie poleceń kierownika internatu lub wychowawcy, 

3) naruszanie zasad współżycia społecznego, 

4) niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków mieszkańca internatu. 

2. Kara może być udzielona w formie: 

1) indywidualnego upomnienia od wychowawcy, 

2) powiadomienia rodziców/ opiekunów, 

3) uwagi wpisanej do dziennika przez wychowawcę, 

4) rozmowy ostrzegawczej z kierownikiem internatu,  

5) wniosku skierowanego do wychowawcy klasy o obniżenie oceny 

z zachowania, 

6) czasowego zawieszenia (na okres jednego miesiąca) w prawach mieszkańca 

internatu z pisemnym poinformowaniem przez wychowawcę grupy 

wychowawcy w szkole, do której uczęszcza wychowanek, 
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7) usunięcia z internatu z pisemnym poinformowaniem przez kierownika 

dyrektora szkoły, do której uczęszcza wychowanek. 

3. Wychowawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców/opiekunów 

wychowanka o zastosowanej wobec niego karze. 

4. Gradacja kar nie musi być zachowana, ale kara powinna być adekwatna 

do popełnionego czynu. 

5. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą 

wychowanka. 

6. Wychowanek, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest 

zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. 

7. Wychowanek, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub 

internatu, jest zobowiązany do pokrycia w całości wyrządzonej szkody. 

8. Udzielenie wychowankowi kary zostaje odnotowane w dzienniku zajęć opiekuńczo-

wychowawczych prowadzonym przez wychowawcę grupy, a w przypadkach 

rozpatrywanych przez Radę Wychowawczą Internatu również w księdze protokołów. 

§ 20 

1. Usunięcie z internatu może nastąpić w przypadku: 

1) nagminnego naruszania i nieprzestrzegania Regulaminu Internatu, 

2) zachowań sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami, a w szczególności 

w przypadku: 

a) posiadania/spożywania/przebywania pod wpływem alkoholu 

na terenie internatu, 

b) posiadania/zażywania/przebywania pod wpływem narkotyków 

i innych niedozwolonych substancji lub posiadania sprzętu służącego 

ich zażywaniu/ wytwarzaniu – zgodnie z obowiązującą procedurą, 

c) rozprowadzania narkotyków, alkoholu, papierosów, e-papierosów 

i innych zabronionych substancji lub przedmiotów na terenie 

internatu i poza nim, 

d) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, wymuszania okupu 

lub innych chuligańskich zachowań wobec innych wychowanków lub 

pracowników internatu, 
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e) udowodnionego dokonania kradzieży mienia internatu, szkoły, osób 

tam pracujących lub wychowanków, 

f) umyślnego uszkodzenia/zniszczenia mienia internatu, szkoły lub 

cudzej własności, 

g) wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców, 

pracowników internatu lub szkoły oraz koleżanek i kolegów, 

h) rozpowszechniania treści demoralizujących na terenie internatu, 

i) samowolnego opuszczenia internatu w czasie ciszy nocnej, 

j) trzykrotnego udzielenia upomnienia przez wychowawcę 

za przebywanie w nie swoim pokoju w czasie ciszy nocnej, 

3) wychowanek może zostać usunięty z internatu w trybie natychmiastowym 

za rażące naruszenie norm etycznych i obyczajowych, a w szczególności 

za zachowania zagrażające zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków oraz 

pracowników internatu lub szkoły. 

4) decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Rada Wychowawcza 

Internatu,  

5) decyzję o skreśleniu z listy mieszkańców internatu podejmuje dyrektor szkoły 

na wniosek RWI – wzór wniosku Załącznik Nr 17. 

§ 21 

1. Wychowanek ma prawo odwołania się od decyzji o wymierzeniu kary. 

2. Odwołanie wnosi do: 

1) kierownika internatu – w przypadku kary wymierzonej przez wychowawcę, 

2) dyrektora – w przypadku kary wymierzonej przez kierownika, 

3) organu administracji oświatowej (Kuratorium Oświaty) sprawującego nadzór 

nad szkołą lub organu prowadzącego – w przypadku kary wymierzonej przez 

dyrektora szkoły. 

      3.  Przy odwołaniu należy zachować drogę służbową ustaloną w Statucie Szkoły. 

§ 22 

1. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkiwania w internacie. 
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2. Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu niezgodnego z prawem może pozostać 

w internacie do czasu wyjaśnienia sprawy. 

 

Rozdział 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23 

1. Wszystkie sprawy nie ujęte w Regulaminie Internatu będą rozpatrywane 

indywidualnie, ale w oparciu o niniejszy dokument. 

2. Zmiany w regulaminie dokonuje się po zatwierdzeniu przez Radę Wychowawczą 

Internatu, po zasięgnięciu opinii Młodzieżowej Rady Internatu. 

3. Do niniejszego Regulaminu obowiązują następujące załączniki: 

Załącznik Nr 1 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom mieszkającym w Internacie 

przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie 

Lubelskim 

Załącznik Nr 2 

Procedura przyjęcia do Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych 

w Tomaszowie Lubelskim  

Załącznik Nr 3 

Rozkład dnia obowiązujący w internacie w dni nauki szkolnej 

Załącznik Nr 4 

Rozkład dnia obowiązujący w internacie w dni świąteczne i poprzedzające dzień 

rozpoczęcia nauki w szkole 

Załącznik Nr 5 

Regulamin Młodzieżowej Rady Internatu przy Zespole Szkół Techniczno -  

Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim  

Załącznik Nr 6 

Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru rannego  

Załącznik Nr 7 

Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru w stołówce 

Załącznik Nr 8 
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Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru popołudniowego  

Załącznik Nr 9 

Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru nocnego  

Załącznik Nr 10 

Regulamin korzystania z aneksu kuchennego 

Załącznik Nr11 

Regulamin korzystania z siłowni/sali rekreacyjnej 

Załącznik Nr 12 

Przepisy porządkowe obowiązujące wychowanka w czasie pełnienia dyżuru w pokoju 

Załącznik Nr 13 

Przepisy porządkowe obowiązujące wychowanka w czasie pełnienia dyżuru 

w internacie 

Załącznik Nr 14 

Regulamin nauki własnej 

Załącznik Nr 15 

Zgoda/oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach 

organizowanych poza internatem 

Załącznik Nr 16 

Zasady BHP i postępowanie ze sprzętem p.poż obowiązujące w internacie 

Załącznik Nr 17 

Wniosek RWI do dyrektora szkoły o skreślenie wychowanka z listy mieszkańców 

internatu 

Regulamin Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim obowiązuje od dnia 7 luty 2020r. 

 

Załącznik Nr 2 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Procedura przyjęcia do Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych  

im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim 
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I. Zasady rekrutacji  

1. Rekrutacja do internatu odbywa się na podstawie złożonego podania.  

2. Rekrutacji na dany rok szkolny nie podlegają mieszkańcy internatu, którzy w terminie 

dostarczyli deklarację kontynuacji zamieszkania w internacie na następny rok szkolny. 

O przyjęciu do placówki decyduje Rada Wychowawcza Internatuwpisując ucznia na listę 

mieszkańców na kolejny rok szkolny. Listę podaje się do publicznej wiadomości na tablicy 

ogłoszeń w Internacie przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim ul. gen. J. Hallera 7, 22 – 600 Tomaszów Lubelski. 

3. Podania i deklaracje kontynuacji zamieszkania w internacie składa się w pokoju 

wychowawców w internacie. 

4. Mieszkańcy internatu, którzy nie złożyli w terminie deklaracji pobytu na następny rok 

szkolny tracą prawo do mieszkania w internacie.  

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja rekrutacyjna. 

6. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Techniczno 

- Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim. 

7. W przypadku wolnych miejsc do internatu mogą być przyjęci uczniowie innych szkół.  

8.W przypadku wolnych miejsc podania o przyjęcie do internatu można składać w ciągu roku 

szkolnego. Decyzję o przyjęciu kandydata do internatu w ciągi roku szkolnego podejmuje 

Rada Wychowawcza Internatu.  

9.W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi, 

wychowawczymi do internatu mogą być przyjęci uczniowie mieszkający na terenie miasta 

Tomaszów Lubelski. 

10. W przypadku większej liczby chętnych niż liczba miejsc w placówce brana jest pod 

uwagę data złożenia deklaracji/podania. 

II. Komisja rekrutacyjna 
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1.Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych 

im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim w każdym roku szkolnym i wyznacza 

przewodniczącego komisji – w przypadku internatu jest nim kierownik internatu. 

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy: 

 ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy   

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

III. Terminy składania dokumentów  

 

1. Terminy składania dokumentów określa Regulamin Rekrutacji obowiązujący na dany rok 

szkolny. Regulamin i terminy podaje się  do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń 

w Internacie przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie 

Lubelskim ul. gen. J. Hallera 7, 22 – 600 Tomaszów Lubelski. 

 

IV. Wyniki postępowania rekrutacyjnego 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy 

ogłoszeń w Internacie przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim ul. gen. J. Hallera 7, 22 – 600 Tomaszów Lubelski w formie listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

2. Wszelkie informacje dotyczące przyjęć do internatu można uzyskać osobiście w internacie 

oraz pod numerem telefonu (0 – 84) 665 04 95.  

3. Osoba przyjęta do internatu, która z różnych przyczyn rezygnuje z zamieszkania proszona 

jest o poinformowanie o tym kierownika internatu do 30 sierpnia br. 

V. Procedura odwoławcza 

 

1.Kandydat, który nie został przyjęty do internatu w terminie 7 dni od daty podania do 

wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do 
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komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 

do internatu. 

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica (opiekuna 

prawnego) lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem o podanie przyczyny odmowy przyjęcia. 

3.Rodzic (opiekun prawny) kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora 

Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim  

odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia. 

4.Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego.  

 

Załącznik Nr 3 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

Rozkład dnia obowiązujący w internacie w dni nauki szkolnej 

 

6
30      

Pobudka 

6
30

 – 6
45

  Toaleta poranna 

6
45

 – 7
20  

Śniadanie 

7
20

 – 7
50

  Porządkowanie pokoi  

7
50

             Wyjście do szkoły 

8
00 

– 15
00

                               Zajęcia szkolne 

8
00 

– 10
00

 Nauka własna dla osób idących do szkoły na II zmianę  
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13
00

 – 15
30

  Obiad 

15
00

 – 16
30

  Czas wolny wychowanków 

16
30 

– 17
00

  Przygotowanie do nauki własnej 

17
00

 – 19
00

  Obowiązkowa nauka własna 

19
00

 – 20
00

  Kolacja 

20
00

 – 21
30

                  Zajęcia wychowawcze w grupach/zajęcia indywidualne 

21
30

 – 22
00

                  Toaleta wieczorna/przygotowanie do snu 

22
00 

– 06
30

  Cisza nocna 

 

 

Załącznik Nr 4 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Rozkład dnia obowiązujący w internacie w dni świąteczne  

i poprzedzające dzień rozpoczęcia nauki w szkole 

 

 

15
00 

– 20
00

            Przyjazd wychowanków do internatu. Czas na naukę/czas wolny.                             

20
00 

– 21
30

            Zajęcia świetlicowe/relaksacyjne. Spotkania grupowe, koleżeńskie. 

21
30 

– 22
00

             Toaleta wieczorna/przygotowanie do snu 

22
00 

– 06
30

Cisza nocna 

 

Załącznik Nr 5 
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do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

 

Regulamin Młodzieżowej Rady 

 Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych  

im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

Swą działalność Młodzieżowa Rada Internatu opiera na rocznym planie pracy placówki, 

planach pracy poszczególnych sekcji działających w internacie oraz wnioskach 

postulowanych na zebraniach.Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest jednym z organów 

internatu.  

 

I. Postanowienia ogólne  

1. MRI jest organem samorządowym mieszkańców internatu.  

2. MRI jest wybierana przez głosowanie tajne – zgodnie z ordynacją wyborczą.  

3. Kadencja MRI trwa przez okres roku szkolnego. 

 4. MRI jako organ samorządu wychowanków jest jedynym reprezentantem ogółu 

wychowanków internatu.  

5. MRI może powołać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między wychowankami. 

6. Nad prawidłową działalnością MRI czuwają kierownik internatu oraz opiekun/opiekunowie 

MRI wybrani z grona wychowawców internatu.  
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7. Działalność MRI jest dokumentowana w corocznym sprawozdaniu opiekuna MRI (I i II 

semestr).  

II. Cele działalności MRI  

1. Uczestnictwo wychowanków w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.  

2. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.  

3. Przyjmowanie współodpowiedzialności za internat.  

4. Stwarzanie warunków do współdziałania, samooceny, samodyscypliny i szeroko 

rozumianej aktywności wychowanków. 

III. Zadania MRI  

1. Reprezentowanie opinii ogółu wychowankówi przedstawianie ich potrzeb kierownikowi 

internatu, wychowawcom. 

2. Organizowanie społeczności internatu w celu optymalnej realizacji zadań stawianych przed 

wychowankami. Koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac 

podejmowanych przez członków grup wychowawczych. 

3. Współudział w organizowaniu czasu wolnego. Organizowanie imprez i uroczystości 

na terenie internatu. 

4. Kultywowanie tradycji internatu.  

5. Dbałość o sprzęt i mienie internatupowierzone wychowankom. Dbałość o czystość 

i estetykę internatu oraz higienę osobistą wychowanków. 

6.Zapobieganie, łagodzenie i rozstrzyganie sporów między wychowankami. Działanie 

na rzecz społeczności internackiej i obrona jej praw. Poręczenie za kolegów, rozstrzyganie 

sporów oraz czuwanie nad prawidłowymfunkcjonowaniem zasad współżycia w internacie. 

7. Dokumentowanie życia internatu. Dokonywanie, wspólnie z wychowawcami, opiekunami 

MRI analizy i oceny całokształtu działalnościmłodzieży w internacie, 

8. Godne reprezentowanie internatu na zewnątrz. 
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 IV. Uprawnienia MRI 

MRI ma prawo przedstawiać kierownikowi i Radzie Wychowawczej Internatu wszelkie 

wnioski i opinie dotyczące realizacji praw wychowanka.  

1. Prawo do zapoznania się z planem pracy wychowawczej internatu, jego treścią i celami 

oraz stawianymi wymaganiami.  

2. Prawo do jasnej i umotywowanej oceny zachowania wychowanka w danej sytuacji.  

3. Prawo do wstawienia się za wychowankiem, który wszedł w kolizję ze statutem szkoły 

i Regulaminem Internatu.  

4. Prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – 

opiekuńczym.  

5. Prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań , jeśli nie narusza to dobra innych osób  

6. Prawo do pomocy w przypadku trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych.  

7. Prawo do organizowania życia w internacie umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 

zainteresowań.  

8. Prawo do organizowania działalności sportowej, zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z kierownikiem internatu.  

9. MRI ma prawo posiadać własne fundusze, pochodzące z organizowanych imprez, 

pozyskanych od sponsorów, ze składek wychowanków. Ma prawo do podejmowania uchwał 

i dysponowania swoimi funduszami, które mają być dokumentowane i rozliczane na koniec 

każdego roku szkolnego. Prowadzenie rozliczenia podlega kontroli opiekunów MRI. 

10. Prawo do przydzielania nagrody za prace na rzecz internatu za aktywność i udział 

w konkursach.  

V. Wybory do MRI 

Zasady wybierania i odwoływania Młodzieżowej Rady Internatu  
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1. Do MRI mogą kandydować wszyscy mieszkańcy internatu, którzy nie przebywają 

w placówce warunkowo oraz cieszą się nienaganną opinią.  

2. Termin przeprowadzenia wyborów ustalają opiekunowie MRI.  

3. Głosy liczone są w obecności co najmniej dwóch mieszkańców internatu 

nie kandydujących do MRI.  

4. Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów zostaje przewodniczącym MRI, kolejne 

osoby: wiceprzewodniczącym, sekretarzem, skarbnikiem. 

5. W przypadku, gdy liczba głosów jest równa, przeprowadza się dodatkowe wybory. 

 6. Głos jest nieważny, jeśli wskazany jest więcej niż jeden kandydat lub gdy nie zaznaczono 

żadnego kandydata.  

7. Wyniki wyborów ogłaszane są w ciągu dwóch dni od dnia, w którym zakończono 

głosowanie.  

8. Ewentualne odwołania od wyników wyborów składane są u kierownika internatu 

w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników. Kierownik internatu ma trzy dni na 

rozpatrzenie odwołania.  

9. Podstawą do odwołania osób należących do MRI jest: 

 • działanie na szkodę internatu,  

• zaniedbywanie obowiązków członka MRI, 

 • nagminne łamanie Regulaminu Internatu oraz zasad obowiązujących w placówce.  

10. Decyzję o odwołaniu członka MRI podejmuje kierownik Internatu.  

11. Miejsce odwołanego członka zajmuje osoba, która zajęła drugie miejsce w powszechnym 

głosowaniu. 

VI. Praca MRI  

1. Spotkania MRI odbywają się na wniosek członków lub opiekuna MRI.  
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2. Decyzje podejmowane w czasie zebrań mogą być przedstawiane mieszkańcom Internatu na 

zebraniach grupowych, indywidualnie oraz na tablicach ogłoszeń. 

3. Działalność MRI dokumentowana jest w zeszycie 

VII. Postanowienia końcowe  

1. Nad prawidłową działalnością MRI czuwa kierownik internatu oraz opiekunowie MRI.  

2. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym regulaminie regulują przepisy prawne 

wymienione we wstępie.  
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PROTOKÓŁ Z WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH  

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU 

 

1. Wybory odbyły się w Internacie ZST – Z im. M. Rataja  w Tomaszowie Lubelskim w  dniu 

……………………………………. 

2. Celem wyborów było wyłonienie Młodzieżowej Rady Internatu.  

3. W głosowaniu wzięło udział …………………. osób uprawnionych do głosowania.  

4. Wydano ………. kart do głosowania.  

5. Oddano ………  głosów, w tym głosów nieważnych ……………  

6.Poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości ważnych głosów:  

a. …………………………………………………….…….  

b. …………………………………………………….…….  

c. …………………………………………………….…….  

d. …………………………………………………….…….  

e. …………………………………………………….…….  

7. Przewodniczącym MRI został/a : ………………………………………. 

8. Zastępca przewodniczącego został/a ……………………………………. 

………………………………….. 

………………………………….. 

9. Za prawidłowy przebieg wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie : 

a. przewodniczący komisji ………………………………. 

b. członek komisji ………………………………………… 

c. członek komisji ………………………………………… 

 

 

Podpisy członków komisji wyborczej                                                 Podpis opiekuna MRI   

a. przewodniczący komisji …………………………………   ………………………………. 

b. członek komisji …………………………………………    ………………………………. 
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c. członek komisji ………………………………………… 

Załącznik Nr 6 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru rannego  

 

Wychowawca ma obowiązek : 

1. Punktualnie objąć dyżur o godzinie 7:00. 

2. Zwrócić uwagę na właściwy ubiór młodzieży wchodzącej do stołówki w czasie 

śniadania oraz dopilnowania kulturalnego zachowania podczas posiłku. 

3. Dopilnować porządkowania przez młodzież pokoi, sprawdzić czystość w pokojach 

w celu ewentualnego skorygowania sprzątania, wyłączenia urządzeń elektrycznych, 

zamknięcia okien (sezon jesienno-zimowy).  

4. Dopilnować punktualnego wyjścia młodzieży na zajęcia lekcyjne w szkole. 

5. Zapewnić bezpieczeństwoi zorganizować  czas wolny  wychowankom przebywającym 

w Internacie. 

6. Zapewnić warunki do nauki wychowankom rozpoczynającym zajęcia w szkole 

w godzinach późniejszych.  

7. W przypadku złego samopoczucia wychowanka wychowawca ma obowiązek udzielić 

mu odpowiedniej pomocy, a w trudnych przypadkach zawiadomić rodziców, 

kierownika Internatu, pogotowie lub inne odpowiednie instytucje (zachowanie zgodne 

z procedurą postępowania, w przypadku choroby wychowanka).  

8. Koordynować pracę dyżurnego Internatu – prace porzadkowe wokół Internatu 

i wewnątrz budynku. 

9. Dopilnować kulturalnego zachowania wychowanków w czasie obiadu oraz 

posprzątania stołówki po obiedzie. 

10. Wykonać prace administracyjne wynikające z potrzeb placówki. 

11. Udzielić informacji rodzicom w sprawach dotyczących wychowanków. 

12. Kontaktować się z wychowawcami klas w sprawach dotyczących postępów w nauce 

i frekwencji na zajęciach szkolnych wychowanków Internatu. 
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13. Przekazać uwagi z dyżuru wychowawcom pełniącym dyżur popołudniowy. 

14. Zakończyć dyżur wpisaniem tematu zajęć do dziennika.  

Załącznik Nr 7 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru w stołówce  

Dyżury w syłówce pełnią wychowawcy internatu – według grafiku dyżurów 

w bieżącym roku szkolnym: śniadanie, obiad, kolacja  

Wychowawca ma obowiązek : 

1. Zapewnić bezpieczeństwo wychowankom/uczniom przebywających w stołówce 

w czasie spożywania posiłków.  

2. Koordynować pracę dyżurnego Internatu. 

3. Zwracać uwagę na właściwy ubiór młodzieży wchodzącej do stołówki. Zabrania się 

schodzenia do stołówki w pidżamach, koszulach nocnych, szlafrokach itp. 

4. Kontrolować posiadanie przez wychowanków/uczniów kart żywieniowych. 

5. W czasie spożywania posiłku przez młodzieżw stołówce wychowawca dyżurujący dba  

w szczególności: 

 o zachowanie kultury spożywania posiłków i poszanowania żywności, 

 o zachowywanie ostrożność i porządku przy odbiorze posiłków i przy oddawaniu 

naczyń, 

 o zachowanie ciszy przez osoby korzystające, a ewentualną komunikację by 

prowadziły w sposób nie zakłócający spokoju innych osób, 

 o zostawienie porządku po spożyciu posiłku –  młodzież ma odnieść 

w wyznaczone miejsce: talerze, sztućce, szklankę; zostawić czyste miejsce na 

stoliku i pod nim; zasunąć krzesło, 

 o wyposażenie stołówki - za szkody materialne powstałe z winy 

ucznia/wychowanka odpowiada finansowo jego rodzic/opiekun prawny, 

 by w czasie wydawania posiłków w stołówce przebywały tylko osoby korzystające 

z wyżywienia, 
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 o przestrzeganiu zakazu wynoszenia zastawy stołowej, a w przypadku 

konieczności zabrania posiłku do pokoju korzystania z własnych naczyń, 

 by korzystający z posiłków odzież wierzchnią – kurtki, płaszcze wieszali na 

wieszaku, torby, plecaki zostawiali obok wieszaka lub blisko krzesła. 

Załącznik Nr 8 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru popołudniowego  

 

 

Wychowawca ma obowiązek : 

1. Punktualnie objąć dyżur. 

2. Zapoznać się z zaleceniami do realizacji w danym dniu pracy zaleconymi przez 

kierownika lub wychowawcę pełniącego dyżur ranny. 

3. Zapewnić bezpieczeństwoi zorganizować  czas wolny  wychowankom przebywającym 

w internacie. 

4. Sprawdzić czystość w pokojach, świetlicach, aneksie kuchennym, łazienkach i innych 

pomieszczeniach internatu. 

5. Sprawdzić stan osobowy w grupach o godzinie 16:30 

6. Nadzorować przebieg nauki własnej – mobilizować młodzież do efektywnego 

wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę. 

7. Udzielić indywidualnej pomocy w czasie nauki wychowankom mającym trudności 

w nauce. 

8. Dokonać wyrywkowej kontroli odrabianych prac domowych. 

9. Udzielić informacji rodzicom w sprawach dotyczących wychowanków. 

10. W przypadku złego samopoczucia wychowanka udzielić mu odpowiedniej pomocy, 

a w trudnych przypadkach zawiadomić rodziców, pogotowie lub inne odpowiednie 

instytucje. 
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11. W przypadku podejrzenia o spożycie alkoholu lub innych substancji przez 

wychowanka, wychowawca ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującą 

procedurą. 

12. Wdrażać wychowanków do przestrzegania obowiązującego rozkładu dnia 

i Regulaminu Internatu. 

13.Dbać o zachowanie kultury spożywania posiłków i poszanowania żywności w czasie 

kolacji oraz posprzątania stołówki po posiłku przez dyżurnego internatu. 

14.Przygotować się do zajęć wychowawczych zgodnie z tematykąi rozpocząć zajęcia 

o godzinie 20:00. 

15. Służyć pomocą wychowankom w różnych sytuacjach życiowych. 

16. Dopilnować toalety wieczornej wychowanków. 

17. Podać stan osobowy grup, osoby zwolnione (nieobecne w nocy) oraz inne istotne 

informacje i zalecenia wychowawcy obejmującemu dyżur nocny. 

18. Zakończyć dyżur wpisem tematu zajęć do dziennika. 
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Załącznik Nr 9 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Zakres czynności wychowawcy w czasie pełnienia dyżuru nocnego  

 

Wychowawca ma obowiązek: 

1. Zapoznać się z uwagami dotyczącymi dyżuru oraz  

 zapoznać się z listą obecności wychowanków w danym dniu, 

 wpisać stan wychowanków do zeszytu oraz wpisać wychowanków 

nieobecnych na nocy do zeszytu nocnego,  

 zapalić wszystkie możliwe światła zewnętrzne, 

 zamknąć okna w stołówce, na korytarzach itp. i drzwi zewnętrzne. 

 wygasić światła w pomieszczeniach nieużywanych,  

 dopilnować ciszy nocnej, która trwa od godziny 22.00 do 6.30.  

2. Przejść po korytarzach każdego z pięter zamieszkiwanych przez wychowanków 

co pewien czas, aby dopilnować ciszy nocnej i zapewnić bezpieczeństwo młodzieży.  

3. W przypadku złego samopoczucia wychowanka udzielić mu odpowiedniej pomocy, 

a w trudnych przypadkach zawiadomić rodziców, pogotowie lub inne odpowiednie 

instytucje. 

4. W przypadku podejrzenia o spożycie alkoholu lub innych substancji przez 

wychowanka, wychowawca ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującą 

procedurą. 

5. Zbudzić dyżurnego Internatu o godzinie 6:00. 

6. Przeprowadzić pobudkę młodzieży o godzinie 6:30. 

7. Dopilnować toalety porannej. 

8. Dbać o zachowanie kultury spożywania posiłku i poszanowania żywności przez 

młodzież. Zwracania uwagi na właściwy ubiór młodzieży wchodzącej do stołówki 

w czasie śniadania. 

9. Dopilnować posprzątania stołówki po śniadaniu przez dyżurnego Internatu. 
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10. Pomóc wychowawcy pełniącemu dyżur ranny w przeglądzie porządków w pokojach, 

w celu ewentualnego skorygowania sprzątania, wyłączenia urządzeń elektrycznych, 

zamknięcia okien (sezon jesienno-zimowy).  

11. Dopilnować punktualnego wyjścia młodzieży na zajęcia lekcyjne w szkole. 

12. Zapisać uwagi i spostrzeżenia o wychowankach w czasie pełnionego dyżuru nocnego 

w zeszycie uwag nocnych jak i przekazać informacje wychowawcy rannemu, który 

rozpoczyna dyżur lub kierownikowi Internatu. 

13. Zakończyć dyżur wpisem tematu zajęć do dziennika. 
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Załącznik Nr 10 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

Regulamin korzystania z aneksu kuchennego 

 

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w internacie mają prawo do korzystania 

z aneksu kuchennego. 

2. Wychowankowie korzystający z aneksu kuchennego zobowiązani są do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa.  

3. Gotowanie, przyrządzanie posiłków przez wychowanków dozwolone jest tylko 

w aneksie kuchennym i za zgodą wychowawcy dyżurującego. 

4. Wychowanek pobiera klucz do aneksu od wychowawcy dyżurującego i jest 

odpowiedzialny za użytkowane pomieszczenie. W przypadku przekazania klucza 

innemu wychowankowi, zgłasza ten fakt wychowawcy, który sprawdza w jakim stanie 

pozostawia on pomieszczenie.  

5. W kuchni mogą przebywać tylko osoby przygotowujące i spożywające posiłek. 

6. Wychowankowie mają obowiązek dbać o sprzęt i używać go zgodnie 

z przeznaczeniem  i zasadami bezpiecznego użytkowania. 

7. Używany sprzęt oraz naczynia stołowe należy dokładnie umyć środkiem myjącym.  

Talerze, sztućce, kubki, garnki odstawić na suszarkę do wyschnięcia. 

8. Korzystając z płyty indukcyjnej należy używać wyłącznie naczyń przeznaczonych 

do kuchni indukcyjnej – zgodnie z instrukcją (nie można stosować naczyń 

z aluminium, szkła i stali szlachetnej).  

9. Płytę indukcyjną należy myć po jej całkowitym ostygnięciu i środkiem 

przeznaczonym do mycia płyt indukcyjnych przy użyciu miękkiej ściereczki (nie 

używać szorstkich gąbek). 

10. Podgrzewając potrawy w kuchence mikrofalowej należy to robić w odpowiednim 

naczyniu z przykrywką odprowadzającą parę ( przykrycie potrawy zabezpiecza przed 

zabrudzeniem kuchenki) oraz dobrać moc i czas do odgrzewanej potrawy ( rodzaj, 

wielkość). 
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11. Do kuchenki mikrofalowej nie mogą być wkładane naczynia metalowe, produkty 

w opakowaniach ( folia plastikowa,  folia aluminiowa, opakowania papierowe). 

12. Do mycia kuchenki mikrofalowej używać odpowiednich środków myjących.  

13. W czasie mycia urządzeń elektrycznych należy odłączyćurządzenia od energii 

elektrycznej. 

14. Osoby korzystające z aneksu mają obowiązek pozostawić porządek, wywietrzyć 

pomieszczenie, wynieść śmieci. Przed wyjściem z pomieszczenia zamknąć okno. 

15. W aneksie kuchennym nie wolno przechowywać artykułów spożywczych 

łatwopsujących się, z nieważna datą do spożycia, wymagających przechowywania 

w lodówce.  

16. Wychowankowie pozostawiają własne produkty, przedmioty w aneksie kuchennym na 

własną odpowiedzialność.  

17. W przypadku awarii sprzętu wychowanek niezwłocznie zgłasza ten fakt wychowawcy 

pełniącemu dyżur/kierownikowi internatu. 

18. Nie wolno wynosić naczyń stołowych z aneksu kuchennego do pokoju. 

19. Za wszelkie celowe zniszczenia i uszkodzenia wyposażenia aneksu kuchennego 

wychowankowie odpowiadają materialnie. 

20. Wychowawcy zobowiązani są do regularnego sprawdzenia: 

-  czystości aneksu kuchennego,  

- sprzętu elektrycznego (w przypadku awarii, uszkodzenia należy wycofać 

z użytkowania, zgłosić do kierownika internatu), 

- przeglądu pozostawionych artykułów spożywczych (w przypadku zepsucia, 

przeterminowania zlecić wychowankom wyrzucenie). 
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Załącznik Nr 11 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Regulamin korzystania z siłowni/sali rekreacyjnej  

 

1. Przebywanie i ćwiczenie w siłowni/sali rekreacyjnej może się odbywaćwyłącznie za zgodą  

wychowawcy. 

2. W siłowni/sali rekreacyjnej mogą ćwiczyć wychowankowie w ramach: zajęć świetlicowych 

prowadzonych przez wychowawcę lub samodzielnie. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę 

z zaznaczeniem , że u osoby ćwiczącej nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. 

3. Ćwiczyć można tylko w stroju sportowym (koszulka, spodenki, dresy, zmienione  obuwie 

sportowe). 

4. Bezwzględnie zachować czystość w pomieszczeniui sprawność sprzętu sportowego. 

5. Nie wolno wynosić, zmieniać ustawienia, rozkręcać sprzęt, który znajduje się w siłowni/sali 

rekreacyjnej.  

6. Zabrania się wnoszenia przedmiotów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia (ostre 

przedmioty, szklane opakowania, puszki itp.)  

7. Zabrania się bardzo głośnego słuchania muzyki, spożywania posiłków. 

8. Nie wolno wieszać ubrań, ani plecaków na urządzeniach do ćwiczeń. 

9. W razie urazu ciała natychmiast powiadomić dyżurującego wychowawcę. 

10. W razie wątpliwości lub niejasności dotyczących obsługi sprzętu sportowego lub 

wykonywania ćwiczeń – konsultować z wychowawcą. 

11. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości 

o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali. 

12. Wszystkie urządzenia siłowni/sali rekreacyjnej oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być 

wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

13. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. 

Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać wychowawcy/kierownikowi 

internatu. 

14. Należy zachować szczególną ostrożność i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń.Szczególną 

uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących 
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do udźwigów ciężarów. Ćwiczenie przy stanowisku do podnoszenia ciężarów wymaga 

szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć należy sprawdzić stan techniczny 

urządzeń. 

15. Wychowankowie korzystający z siłowni zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po 

zakończonych ćwiczeniach. 
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Załącznik Nr 12 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Przepisy porządkowe  

obowiązujące wychowanka w czasie pełnienia dyżuru w pokoju 

 

 

W ramach systematycznej pracy samorządowej w internacie wychowankowie pełnią dyżury, 

których ogólnym celem jest usprawnienie organizacji życia społeczności internatowej. 

Dyżurami pełnionymi przez wychowanków są dyżur w pokoju i dyżur w internacie.  Dyżurni 

zobowiązani są wykonywać swoje zadania dokładnie i terminowo. 

 

1. Dyżury w pokoju pełnią jego mieszkańcy. Kolejność dyżurów ustala 

wychowawca grupy. 

2. Podstawowym zadaniem dyżurnego pokoju jest bieżące utrzymywanie ładu 

i czystości oraz estetyki wnętrza. 

3. Dyżury w pokoju pełnione są  przez cały tydzień tj. od poniedziałku do piątku. 

W przypadku nieobecności osoby na którą wypada kolejność dyżuru, 

obowiązki przejmuje osoba następna w kolejce.  

4. Szczegółowe obowiązki dyżurnego pokoju: 

a. bezzwłoczne wykonywanie wszelkich poleceń wychowawcy 

dotyczących porządku, ładu i czystości w pokoju, 

b. usuwanie kurzu i innych nieczystości z szaf, parapetów, szafek, stołów, 

podłogi, 

c. utrzymywanie ładu i czystości w miejscu przechowywania artykułów 

spożywczych, 

d. opróżnianie kosza na śmieci (codziennie, bez względu na poziom 

wypełnienia, przed godziną 8:00 i 21:00), 

e. mycie podłogi w zależności od potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 

tydzień, 
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f. generalne sprzątanie pokoju należy do obowiązku wszystkich 

mieszkańców danego pokoju w terminie uzgodnionym z wychowawcą 

grupy. 
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Załącznik Nr 13 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

Przepisy porządkowe 

obowiązujące wychowanka w czasie pełnienia dyżuru w internacie 

 

 

W ramach systematycznej pracy samorządowej w internacie wychowankowie pełnią dyżury, 

których ogólnym celem jest usprawnienie organizacji życia społeczności internatowej. 

Dyżurami pełnionymi przez wychowanków są dyżur w pokoju i dyżur w internacie.  Dyżurni 

zobowiązani są wykonywać swoje zadania dokładnie i terminowo. 

 

1. Dyżury w internacie pełnią kolejno jego mieszkańcy. Kolejność dyżurów ustala 

opiekun MRI. 

2. Podstawowym zadaniem dyżurnego internatu jest bieżące utrzymywanie ładu, 

 czystości oraz estetyki w placówce. 

3. Dyżury w internacie pełnione są  przez cały tydzień tj. od poniedziałku do piątku. 

W przypadku nieobecności osoby na którą wypada kolejność dyżuru, obowiązki 

przejmuje osoba następna w kolejce lub inna chętna. Uczeń pełniący dyżur 

w internacie otrzymuje od wychowawcy  pisemne usprawiedliwienie nieobecności 

w szkole. 

4. Dyżurów w internacie nie pełnią uczniowie klas maturalnych, a uczniowie klas 

pierwszych pełnią dyżury od października.  

5. Do obowiązków dyżurnego internatu należy: 

a) porządkowanie pomieszczeń wspólnego użytkowania: aneks 

kuchenny, siłownia, stołówka 
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b) wykonywanie doraźnych pracach na rzecz internatu w zależności od 

potrzeb np. porządkowanie terenu wokół internatu, podlewanie 

kwiatów, pielęgnowanie roślin rabatowych itp. 

c) pomoc wychowawcy w czasie dyżuru np. w czasie pobudki. 

Załącznik Nr 14 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

Regulamin  nauki własnej 

 

Nauka własna jest obowiązkową formą zagospodarowywania czasu w internacie (obok takich 

form jak toaleta poranna i wieczorna oraz cisza nocna). Celem nauki własnej jest stworzenie 

możliwości samodzielnego uczenia się w optymalnej, ze względu na higienę, porze doby oraz 

wdrażanie do systematycznej pracy obowiązkowości i przestrzegania ustalonego porządku 

działania.  

1. Nauka własna trwa od godz. 8.00 do godz. 10.00 dla osób idących do szkoły na 

II zmianę i od godziny 17.00 do godziny 19.00 dla osób idących do szkoły na 

I zmianę. 

2. Nauka własna odbywać się może w pokojach mieszkalnych, pokojach cichej nauki 

uczelniach) i innych pomieszczeniach gwarantujących młodzieży ciszę i efektywną naukę. 

 3. Nauka jest poprzedzona przygotowaniem od godziny 16:30 do 17:00 w czasie którego 

należy dokonać niezbędnych dla punktualnego rozpoczęcia nauki czynności takich jak, 

przygotowanie materiałów i niezbędnych pomocy (podręczniki, zeszyty, przybory do 

pisania, itp.) czy przejście do wyznaczonego miejsca (np. świetlica czy pokój cichej 

nauki).  

4. Nauka własna wychowanka może odbywać się wyjątkowo w innych ustalonych 

z wychowawcą godzinach, jednak nie później niż do godz. 24.00.  
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5. W czasie trwania nauki własnej wychowanek zobowiązany jest do przebywania 

w wyznaczonym miejscu (ustalenia z wychowawcą) i racjonalnego wykorzystania tego 

czasu na naukę. 

 6. Nauka własna jest obowiązkiem wszystkich wychowanków, bez względu na to, czy 

nazajutrz mają oni zajęcia praktyczne czy lekcje.  

7. W czasie nauki własnej nie zezwala się na:  

a) słuchanie programów radiowych, muzyki i oglądanie TV oraz grania w gry 

komputerowe,  

b) przebywanie w miejscach innych niż wyznaczone dla poszczególnych osób (pokój, 

świetlice, pokój cichej nauki), 

 c) spanie, leżenie, 

 d) zakłócanie w jakikolwiek sposób ciszy i porządku (śpiewanie, gra na instrumentach 

głośne słuchanie muzyki itp.), 

 e) przyjmowanie gości z zewnątrz i wzajemne odwiedzanie się w pokojach, 

 f) wyjścia poza budynek  

8. Wychowanek ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych lub innych zajęć 

dodatkowych odbywających się na terenie szkoły lub poza nią w czasie nauki własnej. W 

takim przypadku zobowiązany jest dostarczyć pisemną zgodę rodziców/opiekunów 

prawnych. 

9. O ile zachodzi rzeczywista potrzeba nauki także po czasie przeznaczonym na naukę (a 

czas ten został przez wychowanka należycie wykorzystany), można za zgodą 

wychowawcy uczyć się dodatkowo w czasie ciszy nocnej (należy być przygotowanym do 

snu – po toalecie wieczornej, rozścielone łóżko).  

10. Na koniec każdego semestru dokonuje się spisu ocen i frekwencji.  

11. Na bieżąco prowadzone są wywiady z wychowawcami klas do których 

wychowankowie uczęszczają.  
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12. Wychowankowie nie przestrzegający obowiązującego porządku w zakresie nauki 

własnej nie uzyskają zgody na wykorzystanie ciszy nocnej do uczenia się oraz będą 

ponosić konsekwencje dyscyplinarne zgodne z Regulaminem Internatu.  

 

 

 

Załącznik Nr 15 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

…………………………………………………………………………… 

(nazwisko i imię  rodzica/opiekuna prawnego ) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

                               ( adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………………. 

                                (telefon kontaktowy) 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

……………………………………………………………………………. 

                        (nazwisko imię dziecka) 

w zajęciach organizowanych poza Internatem Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych 

im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim (korepetycje, kursy, treningi sportowe i inne).  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….. 

(Proszę wpisać rodzaj zajęć, organizatora zajęć, termin zajęć; dzień, miesiąc, rok, godziny w jakich 

odbywają się zajęcia) 
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              Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas 

pobytu poza internatem na dodatkowych zajęciach. 

 

 

………………………………………………                                    ……………………………………………. 

     (podpis rodzica/opiekuna prawnego)                                                (miejscowość, data) 

 

 

 

Załącznik Nr 16 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

 

Zasady BHP i  p.poż obowiązujące wychowanków internatu 

 

1. W nieuzasadnionych przypadkach zabrania się: 

 zamykania drzwi ewakuacyjnych, 

 odbezpieczania gaśnic, 

 uruchamiania hydrantów, 

 demontowania wyposażenia szafek hydrantowych. 

2. W przypadku powstania pożaru, zadymienia, bądź innego zagrożenia należy natychmiast 

zgłosić ten fakt wychowawcy, kierownikowi, bądź innemu pracownikowi internatu. 

3. Za celowe, jak również nieumyślne zniszczenie sprzętu p.poż. grozi 

odpowiedzialnośćfinansowa. 

4. Zabrania się: 

 otwierania skrzynek elektrycznych, 

 samodzielnego włączania, wyłączania, wkręcania bądź wykręcania bezpieczników, 
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 jakichkolwiek innych ingerencji w urządzenia elektryczne, kontakty, gniazdka itp. 

Obowiązuje zakaz samodzielnego dokonywania napraw: gniazdek, oświetlenia, 

urządzeń elektrycznych. 

 używania w pokojach i innych pomieszczeniach wspólnego użytkowania ognia 

otwartego: świece, zapałki, zapalniczki, kadzidełka (wydzielające zapach po 

podpaleniu drewnianego elementu) itp. W internacie obowiązuje zakaz palenia 

papierosów i e- papierosów. 

 wieszania na osłony punktów świetlnych i kontaktów: materiału, bibuły, maskotek itp. 

 wnoszenia i przechowywania materiałów łatwopalnych i wybuchowych, żrących 

i wydzielających szkodliwe substancje, 

 zaklejania kratek wentylacyjnych i innych przewodów wentylacyjnych, 

 zamykania się  na klucz w pokojach. Pokoje należy zamykać na klucz wychodząc 

z internatu lub udając się do łazienki, świetlicy itp. zaś klucz do pokoju należy 

pozostawić w gablocie z kluczami w pokoju wychowawców.  

5. W pokojach mieszkalnych nie wolno używać grzejników elektrycznych, grzałek, tosterów, 

opiekaczy, frytkownic, czajników, żelazek itp. 

6. Korzystanie z urządzeń wymienionych w pkt. 5 dozwolone jest w 

wyznaczonychpomieszczeniach. 

7. Urządzenia elektryczne przywiezione z domu np. suszarka do włosów, laptop itp. muszą 

być sprawne. 

8. Zabrania się używania urządzeń elektrycznych niezgodnie z instrukcją np. poprzez 

pozostawienie w łóżku podłączonego laptopa, telefonu. 

9. Obowiązuje nakaz wyłączania odbiorników z sieci elektrycznej oraz wyłączania światła 

przy wychodzeniu z pokoju, łazienki i  innych pomieszczeń np. na zajęcia lekcyjne, przy 

wyjeździe do domu. 

10. W pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach internackich udostępnionych 

dlamłodzieży zakazuje się: 

 siadania na parapetach (wewnętrznych, zewnętrznych), 
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 wystawiania na parapetach przedmiotów np. butów, naczyń, butelek itp., które 

spadając mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi, wyrządzić straty materialne 

uszkadzając np. zaparkowane samochody, 

 wychylania się przez okno, 

 wyrzucania lub wylewania czegokolwiek przez okno. 

11.Zabrania się biegania po korytarzach i w łazienkach. Obowiązuje bezpieczne 

schodzenie po schodach; nie wolno skakać, zjeżdżać po poręczy, zbiegać, popychać osoby 

schodzące. W internacie obowiązuje używanie obuwia miękkiego. 

12. Wszelkie awarie i usterki należy natychmiast zgłaszać wychowawcy, kierownikowi 

bądź innemu pracownikowi internatu. 

13. Każdy wychowanek i pracownik placówki ma obowiązek przestrzegać przepisów 

BHP i p.poż. W razie pożaru należy podporządkować się osobie prowadzącej akcję 

ewakuacyjną. 
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Załącznik Nr 17 

do Regulaminu Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim 

 

                                                                      Tomaszów Lubelski, dn. ………………………… 

 

 

Dyrektor  

                                                       Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych 

                                                     im. M. Rataja w Tomaszowie Lubelskim  

 

Wniosek o skreślenie wychowanka internatu z listy mieszkańców 

 

      Rada Wychowawcza Internatu wnioskuje o skreślenie wychowanka   

………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko wychowanka) 

z listy mieszkańców Internatu przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. M. Rataja 

w Tomaszowie Lubelskim.     

Uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

                                                                                                   Rada Wychowawcza Internatu:  

 

 

 


