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Regulamin Internatu  

Zespołu Szkół im Wł. Szybińskiego w Cieszynie 

 

 

ROZDZIAŁ I. 

 

Podstawy prawne 

 

1. Art. 107 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1082). 

2. Zarządzenie nr WO.120.48.2021 Starosty Cieszyńskiego z dnia 10 listopada 2021 r. 

3. § 18 Statutu III Liceum Ogólnokształcącego oraz § 18 Technikum nr 1 w Zespole Szkół  

im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

Postanowienia ogólne 

 

1. Internat jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w ramach Zespołu 

Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, zwanym dalej Szkołą, przeznaczoną dla uczniów 

wszystkich szkół ponadpodstawowych. 

2. Regulamin określa szczegółową organizację Internatu, tworzy warunki do rozwijania 

samorządności i współodpowiedzialności wychowanków za funkcjonowanie placówki. 

3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia zawarte  

w Statucie III Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława 

Szybińskiego w Cieszynie.  

4. Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego InternAT   

       43-400 Cieszyn ul. Kraszewskiego 11 tel. 338520184 wew. 120. 

5. Internat posiada adres poczty elektronicznej: Internat@szybinski.cieszyn.pl, służący do 

bieżącego kontaktu z wychowawcami. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Główne cele i zadania Internatu 

 

1. Internat zapewnia wychowankom: 

1) zakwaterowanie w dwuosobowych standardowo wyposażonych pokojach,  

2) stałe łącze Internetowe w każdym pokoju, 

3) właściwe warunki sanitarno-higieniczne, 



4) możliwość korzystania z pralni i suszarni, 

5) możliwość korzystania ze świetlicy jako miejsca wypoczynku, 

6) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków: kuchnio-jadalnia, 

7) opiekę wychowawców w godzinach pracy Internatu. 

2. Internat umożliwia wychowankom realizację kształcenia, pomaga w wyrównywaniu szans     

edukacyjnych i wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny oraz stwarza     optymalne 

warunki do wielostronnego rozwoju. 

3. Internat wychowuje w duchu wartości uniwersalnych: prawdy, dobra, piękna oraz tolerancji 

wobec siebie i innych. 

4. Internat stwarza warunki do uczestnictwa w kulturze oraz organizuje imprezy kulturalne, 

sportowe i turystyczne, upowszechnia różne formy aktywności fizycznej oraz dbałości o własne zdrowie 

i zdrowie innych. 

5. Internat wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych,      kształtuje zaradność życiową wychowanków, rozwija samodzielność i samorządność  

z uwzględnieniem godności osobistej, autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności. 

6. Internat kształtuje wśród wychowanków postawę wzajemnego zrozumienia, życzliwości, 

tolerancji i odpowiedzialności, przygotowuje do uczestniczenia w życiu społeczeństwa  

i w przyszłej rodzinie. 

 

 

Rozdział IV 

Rekrutacja 

 

1. Do Internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. 

Szybińskiego w Cieszynie. W przypadku wolnych miejsc, do Internatu mogą także być przyjmowani 

uczniowie innych szkół.  

2. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń mieszkający w miejscowości, z której 

codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony. 

3. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, decyzją dyrektora szkoły, do Internatu może być 

przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły, do której uczęszcza. 

4. Ze względu na brak opieki medycznej do Internatu przyjmowane są wyłącznie osoby 

zdrowe. 

5. Naruszenie przepisów prawa, w wyniku którego zostaje wydany wyrok sądu skutkuje brakiem 

przyjęcia do Internatu. 

6. Decyzję o przyjęciu do Internatu podejmuje dyrektor Zespołu Szkół. Przed podjęciem decyzji 

dyrektor może zasięgnąć opinii Zespołu Wychowawczego Internatu.   

7. Wnioski o przyjęcie do Internatu na kolejny rok szkolny przyjmowane są w sekretariacie 

Zespołu Szkół w terminie od 1 maja do 10 sierpnia bieżącego roku szkolnego. 

8. Listy przyjętych i nieprzyjętych do Internatu ogłasza się do dnia 18 sierpnia.  

9. W przypadku wolnych miejsc w Internacie, wnioski przyjmowane są przez okres całego roku 

szkolnego.  

10. Podstawą zakwaterowania w Internacie jest zawarcie umowy pomiędzy rodzicem ucznia 

niepełnoletniego/opiekunem prawnym/uczniem pełnoletnim, a Zespołem Szkół im. Wł. 

Szybińskiego w Cieszynie.  

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

Opłata za Internat 

 

1. Opłata za zakwaterowanie ucznia określana jest w umowie.  

2. Opłatę uiszcza się do 15-go dnia danego miesiąca za miesiąc bieżący na rachunek bankowy lub  

w kasie Szkoły. 

3. Nie pobiera się opłat za okres wakacji letnich i ferii zimowych. W miesiącach, w których 

wypadają ferie pobiera się 25% stawki miesięcznej za każdy tydzień, w którym odbywa się nauka 

szkolna.  

4. W przypadku absolwentów szkoły, którzy deklarują w umowie korzystanie z Internatu w czasie 

matur, pobiera się opłatę w wysokości 5% stawki miesięcznej za każdą dobę pobytu w Internacie, jednak 

nie więcej niż 100% stawki w rozliczeniu miesięcznym.  

5. Nie pobiera się opłat od ucznia, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wynoszącej 1 

pełny miesiąc. 

6. W przypadkach zawieszenia działalności Internatu lub braku możliwości korzystania z 

pomieszczeń Internatu z przyczyn niezależnych od mieszkańców, odpłatność pobiera się 

proporcjonalnie za okres faktycznego funkcjonowania Internatu, zgodnie z decyzją dyrektora szkoły. 

7. Od nieterminowych wpłat pobiera się odsetki ustawowe.  

8. W przypadku zaległości w opłatach powyżej dwóch miesięcy, zostanie wysłane wezwanie do 

zapłaty. 

9. Nieuregulowanie płatności w terminie wyznaczonym w wezwaniu skutkuje skreśleniem z listy 

mieszkańców. 

10. Można zwolnić rodziców uczniów albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat,  

w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach losowych. 

11. Wniosek o zwolnienie z opłat w całości lub części składa się do Dyrektora Szkoły. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 10 powinien zawierać: 

1) prośbę o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie, z zaznaczeniem czy chodzi o zwolnienie  

z całości, czy z części, 

2) uzasadnienie, 

3) dokumenty potwierdzające zasadność wniosku. 

13. Dyrektor Szkoły, działając na podstawie upoważnienia Starosty, rozpatruje złożony wniosek. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Organizacja Internatu 

 

1. Organami Internatu są: 

 1) Dyrektor Szkoły 

 2) Rada Wychowawcza 

 3) Samorząd Internatu 

2. Pracą w Internacie kieruje wychowawca prowadzący, wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.  

3. Radę Wychowawczą tworzą nauczyciele-wychowawcy. Rada Wychowawcza jest organem    

powołanym do opracowania planu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz do opiniowania całokształtu 

spraw opiekuńczo-wychowawczych, a także dokonywania analizy działalności opiekuńczo-

wychowawczej i formułowania wniosków zmierzających do stałego podnoszenia jej poziomu. 



4. Samorząd Internatu jest reprezentantem ogółu mieszkańców, który wybierany jest  

w demokratycznych wyborach spośród wszystkich mieszkańców Internatu na początku każdego roku 

szkolnego.  

5. W skład Samorządu Internatu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, 2 

skarbników (po jednym na każde piętro) i 2 sekretarzy (po jednym na każde piętro). 

6. Opiekę nad Samorządem Internatu sprawuje wychowawca wyznaczony przez wychowawcę 

prowadzącego. 

7. Samorząd może przedstawić Radzie Wychowawczej wnioski i opinie we wszystkich sprawach,  

w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców Internatu. 

8. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi bezpośrednio opiekują się 

wychowawcy Internatu. 

9. Opieka w Internacie sprawowana jest w okresach zajęć szkolnych: 

1) w przypadku funkcjonowania jednej grupy wychowawczej: 

  w niedzielę od 18.00 do 9.00 w poniedziałek 

  od poniedziałku do czwartku - od 14.00 do 8.00 dnia następnego 

  w piątek od 14.00 do 16.00 

2) w przypadku funkcjonowania dwóch grup wychowawczych: 

  w niedzielę od 18.00 do 11.00 w poniedziałek 

  od poniedziałku do czwartku - od 14.00 do 11.00 dnia następnego 

  w piątek od 14.00 do 16.00 

10. Nie ponosi się odpowiedzialności za rzeczy wartościowe wychowanków. 

11. Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz Internatu i środowiska, 

zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. 

12. W Internacie obowiązuje następujący porządek dnia:

od 6.00 - pobudka zgodnie z potrzebami mieszkańców  

od 6.30 - śniadanie 

7.00 - 18.00 - zajęcia własne, nauka w szkołach, czas wolny 

18.00 - zbiórka (sprawdzenie obecności, omówienie spraw bieżących) 

18.15 - 20.15 - nauka własna     

20.15 - 22.00 - kolacja, zajęcia własne, przygotowanie do ciszy nocnej 

22.00 - 6.00 - cisza nocna 

Przyjazd w niedzielę do godziny 21.00.  

13. W razie choroby, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odbioru wychowanka osobiście 

bądź przez wyznaczoną przez niego osobę, o czym ma obowiązek poinformować telefonicznie 

wychowawcę Internatu. Osoba odbierająca dziecko nie będąca rodzicem zobowiązana jest do 

przedstawienia wychowawcy dowodu tożsamości. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zadania wychowawcy Internatu 

 

Nad mieszkańcami Internatu opiekę sprawują Wychowawcy, którzy:   

1. organizują pracę wychowawczą w oparciu o plan pracy opiekuńczo - wychowawczej  

i program wychowawczo- opiekuńczy Internatu,  

2. starają się poznać każdego wychowanka, m.in. poprzez obserwację jego zachowania  

i postępowania w czasie pobytu w Internacie,  

3. diagnozują problemy wychowanków i w miarę możliwości udzielają im pomocy,   

4. tworzą warunki do rozwoju uczniów,  



5. gromadzą dokumentację dotyczącą wychowanków, prowadzą dziennik i inne wymagane 

dokumenty,  

6. na bieżąco monitorują postępy w nauce wychowanków,  

7. dbają o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,  

8. rozwiązują ewentualne konflikty w zespole, dyscyplinują wychowanków oraz zwalczają 

przejawy niewłaściwych zachowań, 

9. współdziałają z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym, placówkami 

wspierającymi wychowanie i rozwój uczniów,  

10. koordynują działania wychowawcze, organizują indywidualną opiekę  nad uczniami mającymi 

różne trudności,  

11. wspierają swoją postawą i działaniem rozwój wychowanków, ich zdolności i zainteresowania,  

12. realizują także inne działania na rzecz wszystkich mieszkańców Internatu oraz całej Szkoły,  

a także środowiska lokalnego, współdziałając w tym zakresie z innymi nauczycielami,  

13. organizują imprezy i zajęcia pozalekcyjne wzbogacające życie Internatu i służące rozwojowi 

jego mieszkańców,   

14. uczestniczą w posiedzeniach Rady Wychowawców Internatu i Rady Pedagogicznej Szkoły,  

15. uczestniczą w opracowywaniu planów i programów związanych z funkcjonowaniem Internatu, 

16. kontrolują stan pomieszczeń i sprzętu:  

1) na bieżąco,  

2) w wyniku zgłoszenie uszkodzenia lub zniszczenia mienia, 

3) w sytuacji kiedy wychowanek opuszcza pokój po zakończeniu nauki szkolnej, 

17. wykonują inne obowiązki zlecone przez Dyrektora Szkoły.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Prawa wychowanków 

 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Zakwaterowania i opieki. 

2. Korzystania z pomieszczeń i sprzętu, którym dysponuje Internat po uprzednim zapoznaniu się  

z regulaminem ich użytkowania. 

3. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz,  

w porozumieniu z wychowawcą, w zajęciach organizowanych poza Internatem. 

4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych, we wszystkich 

sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w Internacie oraz do opieki wychowawczej zapewniającej 

bezpieczeństwo oraz poszanowania jego godności. 

5. Współudziału w decydowaniu o sprawach organizacyjnych Internatu. 

6. Przyjmowania osób odwiedzających go do godziny 19:00 - po uprzednim uzgodnieniu 

z wychowawcą i przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych. Gość, niezwłocznie po 

wejściu na teren Internatu, jest zobowiązany okazać wychowawcy dokument tożsamości. 

7. Wybierania oraz bycia wybieranym do Samorządu Internatu. 

8. Odpowiednich warunków samokształcenia, zgodnie z własnymi potrzebami. 

9. Opuszczania Internatu, w czasie wolnym tj. do godziny 18:00, po zgłoszeniu wychowawcy  

i wpisaniu w zeszycie wyjść. 

10. Dodatkowych wyjść po godz. 18.00 - wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców, 

po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą i wpisaniu w zeszycie wyjść. 

11. Odwiedzania się w pokojach do godziny 21:30. 

 



ROZDZIAŁ IX 

Obowiązki wychowanków 

 

Wychowanek ma obowiązek: 

1. Systematycznie przygotowywać się i uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych. 

2. Przestrzegać postanowień przepisów porządkowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować się do ramowego porządku dnia.  

3. Utrzymywać czystość i porządek w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do użytku 

ogólnego oraz dbać o higienę osobistą. 

4. Rzetelnie pełnić dyżury porządkowe oraz uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz Internatu  

i środowiska. 

5. Szanować powierzony sprzęt w pokojach i w pomieszczeniach ogólnych, a w przypadku jego 

zniszczenia pokryć koszty naprawy bądź wymiany. 

6. Przestrzegać zasady kultury i współżycia. 

7. Zgłaszać wychowawcy wyjścia oraz wyjazdy i powroty do Internatu. 

8. Pozostawiać klucz od pokoju u wychowawcy (każdorazowo przed wyjściem z Internatu). 

9. Zabezpieczyć pokój mieszkalny przed wyjazdem do domu, a w szczególności wyłączyć z sieci 

wszystkie urządzenia elektryczne oraz dokładnie zamknąć okna i drzwi. 

10. Dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, a także informowania wychowawcy o złym 

samopoczuciu, chorobie, wyjściu do lekarza czy zwolnieniu lekarskim. 

11. Wyprowadzając się z pokoju pozostawić go w stanie niepogorszonym tj. w stanie wynikającym 

z  codziennej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia.  

 

 

ROZDZIAŁ X 

Zakazy 

 

Zabrania się: 

1. Spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia napojów alkoholowych na teren Internatu oraz 

przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie Internatu. 

2. Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających, a 

także środków psychotropowych, substancji dopingujących i innych substancji o podobnym działaniu. 

3. Wnoszenia, posiadania, rozprowadzania oraz palenia papierosów, również e-papierosów.   

4. Posiadania (przechowywania) w pokojach mieszkalnych różnego rodzaju niebezpiecznych 

substancji oraz narzędzi (noży, paralizatorów, scyzoryków itp.). 

5. Przywłaszczania cudzego mienia. 

6. Posiadania w pokojach sprzętu AGD (czajników bezprzewodowych, lodówek, mikrofalówki, 

tosterów, opiekaczy itp.).  

7. Siadania na parapetach i wychylania się z okna. 

8. Urządzania/dekorowania pokoju, łazienki i pomieszczeń wspólnych, w tym zmian w aranżacji, 

wbijania gwoździ, pinezek, wieszania półek, naklejania plakatów, malowania ścian, dokonywania 

napraw, oklejania mebli itp.  

9. Manipulowania przy przewodach i urządzeniach elektrycznych, wyłącznikach prądu, 

gniazdkach, instalacji wodociągowej, teleinformatycznej, hydrantowej. 

10. Samodzielnej wymiany żarówek, świetlówek i innych elementów oświetlenia. 

11. Samowolnego przenoszenia sprzętów pomiędzy pomieszczeniami Internatu. 

12. Dorabiania kluczy do pomieszczeń Internatu. 

13. Niszczenia wyposażenia Internatu. 



14. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody wychowawcy. 

15. Posiadania zwierząt na terenie Internatu. 

16. Samowolnego opuszczania Internatu.  

17. Używania wulgarnego słownictwa. 

18. Stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych wychowanków, wychowawców i 

pracowników. 

19. Uprawiania gier hazardowych. 

20. Palenia świeczek, kadzidełek oraz innego rodzaju źródeł otwartego ognia. 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia mienia Internatu 

 

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zniszczeń mienia Internatu Wychowawca ustala 

niezwłocznie: kto, kiedy i w jakich okolicznościach dokonał zniszczenia lub uszkodzenia.  

2. Za zniszczenie lub uszkodzenie mienia uznaje się także naklejenie czegokolwiek na ścianach, 

meblach, podłodze oraz robienie dziur w ścianach podłodze, meblach. 

3. Wychowawca sporządza Kartę informacyjną zdarzenia, obejmującą: 

1) datę zdarzenia lub datę stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia, 

2) imię i nazwisko osoby, która dopuściła się zniszczenia lub uszkodzenia, 

3) opis uszkodzeń i zniszczeń, 

4) informację o poinformowaniu, rodziców/prawnych opiekunów odpowiedzialnego za 

zniszczenie wychowanka, o zaistniałym zdarzeniu. 

5) podpis sprawcy oraz wychowawcy. 

4. Wychowawca przekazuje Kartę informacyjną zdarzenia kierownikowi administracyjno-

gospodarczemu, który  dokonuje wyceny kosztów naprawy. 

5. Wychowawca informuje rodziców rodziców/prawnych opiekunów o uszkodzeniu mienia oraz 

kosztach jego naprawy. 

6. Koszty naprawy pokrywają rodzice/prawni opiekunowie wychowanka. Naprawy dokonuje 

osoba uprawniona.  

 

 

ROZDZIAŁ XII 

Nagrody i kary 

 

1. Nagroda może być przyznana za: 

1) pracę społeczną w Internacie, 

2) wzorowe sprawowanie i właściwy stosunek do nauki, 

3) wysoką kulturę osobistą, 

4) pomoc koleżeńską. 

2. Nagroda może być udzielona w następującej formie: 

1) pochwały wychowawcy, 

2) pochwały Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy, 

3) listu pochwalnego do rodziców, 

4) nagrody rzeczowej. 

3. Kara może być udzielona za: 

1) nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie regulaminu Internatu, 



2) nieprzestrzeganie poleceń wychowawcy. 

4. Kara może być udzielona w następującej formie, w zależności od stopnia przewinienia: 

1) nagana udzielona przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców, 

2) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy z powiadomieniem rodziców, 

wychowawcy klasy, a w przypadku uczniów z innych szkół, powiadomieniem dyrektora szkoły 

macierzystej, 

3) usunięcie z Internatu na pewien okres lub na stałe w zależności od stopnia szkodliwości przewinienia. 

5. Gradacja kar nie musi być zachowana. 

6. Usunięcie wychowanka z Internatu następuje w wyniku decyzji dyrektora Szkoły, na wniosek 

Rady Wychowawczej: 

− w przypadku braku współpracy wychowanka nad uzyskaniem pozytywnych zmian,  

− ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku drastycznego naruszenia podstawowych zasad 

obowiązujących  w Internacie, oraz przepisów prawa wyniku którego zostaje wydany wyrok sądu. 

 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Uwagi końcowe 

 

1. Przypadki nieobjęte niniejszym Regulaminem oraz innymi dokumentami prawa szkolnego  

i powszechnego będą rozpatrywane indywidualnie w porozumieniu z Wychowawcą prowadzącym i 

Dyrektorem Szkoły.  

2. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone przez Dyrektora Szkoły - na wniosek 

wychowanków i ich rodziców lub nauczycieli albo innych pracowników Szkoły po zaopiniowaniu przez 

Radę Wychowawców Internatu oraz Wychowanków Internatu, bądź bez opinii po dokonaniu zmian w 

prawie oświatowym wyższego rzędu. 

 

 

Powyższy regulamin został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego  

w Cieszynie, w dniu 1 lipca 2022 r. 

 


