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§ 1 

 
1. Internat zapewnia uczennicom, poza miejscem ich stałego zamieszkania 

uczącym się w szkołach dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu, 
całodobową opiekę i zakwaterowanie, korzystanie z wyżywienia, warunki do 
nauki, w tym pomoc w nauce oraz właściwe bezpieczne i higieniczne 
warunki pobytu. 
 

2. Internat realizuje zadania opieki i wychowania we współpracy z rodzicami 
uczennic, wychowawcami klas, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i 
specjalistami w celu wspierania uczennic i ich rodziców w rozwiązywaniu 
problemów, rozwoju zainteresowań i uzdolnień, organizacji czasu wolnego, 
zachęcania do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce, uczenia 
uczennic samodzielności, tolerancji oraz wyrabiania w nich poczucia 
odpowiedzialności. 

 
 

§ 2 

 
1. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii 

letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 
 

2. Internatem zarządza Kierownik internatu powołany przez Dyrektora. 
 
 

§ 3 

 
1. W internacie obowiązują ramowe rozkłady dnia w czasie zajęć szkolnych 

(poniedziałek-piątek) i w dniach wolnych od nauki (sobota-niedziela). 
 

2. Rodzice lub uczennica pełnoletnia wnoszą opłaty za: 
1) zakwaterowanie w wysokości do 50% kosztów utrzymania miejsca; 
2) wyżywienie w wysokości równej kosztom surowców przeznaczonych na 

przygotowanie. 
 

3. Warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i 
wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala Dyrektor w 
porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

 

§ 4 

 
1. Wychowawcy internatu tworzą Zespół wychowawczy powoływany przez 

Dyrektora w celu dokonywania okresowej oceny sytuacji uczennic. Zespół 
rozpoznaje zakres i skalę potrzebnej pomocy oraz wsparcia uczennic, dla 
których z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych są one 
niezbędne. 

2. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący powoływany przez Dyrektora na 
wniosek Zespołu. 
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3. W pracach Zespołu na wniosek Przewodniczącego mogą brać udział inni 
nauczyciele, specjaliści i pracownicy szkół oraz inne osoby, o ile zostały 
wyznaczone przez Dyrektora do realizacji zadania lub zadań Zespołu. 

 
4. Podsumowanie pracy Zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym 

roku szkolnym zebraniu Rady Pedagogicznej. 

 

 

§ 5 

 
1. Uczennice w internacie podzielone są na grupy wychowawcze. 

 
2. Liczba uczennic w grupie wychowawczej wynosi od 30 do 35 uczennic. 

 
3. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą 

wychowawczą wynosi 49 godzin zegarowych. 
 

4. Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy 
wychowawczej, który: 
1) kieruje grupą i inspiruje uczennice do nabywania praktycznych 

umiejętności życiowych i społecznych; 
2) współpracuje z rodzicami (spotkania indywidualne, grupowe); 
3) pobudza rozwój zainteresowań i uzdolnień; 
4) wspiera kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych; 
5) służy pomocą, zapewnia swoją obecnością opiekę i bezpieczeństwo 

uczennic; 
6) kształtuje odpowiedzialność za powierzone i użytkowane mienie; 
7)  przeciwdziała przejawom patologii i demoralizacji, edukuje w tym 

zakresie; 
8) motywuje do systematycznej nauki; 
9) przedstawia problemy uczennic podczas prac Zespołu 

wychowawczego. 
 
 

§ 6 

 
1. Wszyscy mieszkańcy internatu tworzą samorząd internatu, który jest 

częścią samorządu uczniowskiego szkoły. 

 
2. Podstawową komórkę samorządu stanowi grupa wychowawcza. 

 
3. Pracą samorządu kieruje demokratycznie wybrany zarząd samorządu 

internatu. 

 
4. Wychowanki grupy wychowawczej wybierają spośród siebie zarząd 

samorządu grupy. 

 
5. Przy zarządzie samorządu internatu powołuje się sekcje: 

1) gospodarczo – porządkową , 
2) kulturalno – naukową. 
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6. Zarząd samorządu internatu reprezentuje ogół wychowanek, uczestniczy w 

planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, podejmowaniu 
decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom, troszczy się 
o właściwe relacje koleżeńskie, rozstrzyga spory i udziela poręczenia za 
koleżanki, koordynuje samorządność i prace podejmowane przez grupy. 

 
 

§ 7 

 
1. O przyjęcie do internatu może ubiegać uczennica pobierająca naukę w 

szkole wchodzącej w skład Zespołu zamieszkująca na stałe poza Miastem 
Biała Podlaska. 

 
2. Wniosek o przyjęcie do internatu składa się do Dyrektora szkoły w 

terminach podanych do publicznej wiadomości. 

 
3. Rodzice kandydatki lub kandydatka pełnoletnia może wnieść do Dyrektora 

odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia, sporządzonego uprzednio również na wniosek w 
terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatek 
przyjętych. 

 
 

§ 8 

 

1. Uczennica przyjęta do internatu ma prawo do: 
1) opieki wychowawców zapewniającej bezpieczeństwo pobytu; 
2) pomocy w nauce; 
3) bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, korzystania z 

dostępnych dla ogółu mieszkanek internatu pomieszczeń i urządzeń 
(stołówki, sali wypoczynku, urządzeń sportowych, sanitarnych); 

4) odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia. 
 

2. Uczennica pozostaje pod opieką wychowawcy w ciągu tygodnia, od chwili 
powrotu do chwili wyjścia z internatu, potwierdzonych wpisami w 
dokumentacji. Opieka nie obejmuje czasu przebywania poza internatem, a 
także w drodze do i z domu, szkoły i internatu. 
 

3. Uczennica traci prawo pobytu w internacie w przypadku skreślenia z listy 
uczniów szkoły. 

 
 

§ 9 

 
1. Uczennica internatu ma obowiązek: 

1) przestrzegać obowiązujących warunków korzystania z internatu, w tym 
terminowo wnosić opłaty za korzystanie z zakwaterowania i wyżywienia, 
postępować zgodnie z regulaminami, instrukcjami oraz procedurami, z 
którymi została zapoznana; 
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2) dbać o pokój w internacie i powierzone wyposażenie; zachowywać 
czystość i porządek w innych pomieszczeniach, z których korzysta; 

3) przestrzegać rozkładu dnia w internacie, uprzedzać wychowawcę o 
wyjściu z internatu w czasie wolnym; 

4) uzyskiwać zgodę wychowawcy na wyjście z internatu z powrotem po 
godzinie 22; 

5) zawiadamiać o przyczynie nieobecności w internacie; 
6) przeprosić, naprawić szkodę wyrządzoną umyślnie; 
7) systematycznie uczyć się, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do 

nauki. 
 
 

§ 10 

 
1. W internacie zakazuje się: 

1) spożywania alkoholu, przebywania w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu; 

2) palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, e- papierosów; 
3) używania narkotyków i innych środków odurzających, ich posiadania, 

przyjmowania i rozprowadzania; 
4) przywłaszczania cudzego mienia; 
5) wychodzenia/ wchodzenia przez okno; 
6) umyślnego niszczenia mienia szkoły; 
7) samowolnego wyjścia z internatu; 
8) używania wulgarnego słownictwa, zachowań demoralizujących, 

wybryków chuligańskich i stosowania przemocy; 
9) przyjmowania  gości w pokoju bez zgody wychowawcy; 
10) ze względów sanitarnych przetrzymywania jakichkolwiek zwierząt.  

 
 

§ 11 

 
1. Uczennica może otrzymać od kierownika internatu: 

1) pochwałę za prace społeczne w internacie, pomoc koleżeńską i 
wzorowe wypełnianie obowiązków, 

2) nagrodę rzeczową książkę za szczególnie wyróżniającą się 
aktywność społeczną i wysoką kulturę osobistą. 

 
2. Do przyznanej nagrody rodzice lub uczennica pełnoletnia może wnieść 

zastrzeżenia w terminie 7 dni od powiadomienia o przyznaniu nagrody. 
Zastrzeżenia uwzględnia lub odrzuca Dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska 
samorządu internatu. 

 
3. Uczennica może być ukarana za stwierdzone: 

1) niewypełnianie któregokolwiek obowiązku, o którym mowa w § 9 - karą 
upomnienia; 

2) naruszenie któregokolwiek zakazu, o którym mowa w § 10 - karą 
nagany; 

3) co najmniej dwukrotne naruszenie któregokolwiek zakazu, o którym 
mowa w § 10 - usunięciem z internatu. 
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4. Od nałożonej przez kierownika internatu kary, rodzice uczennicy lub 

uczennica pełnoletnia może w ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu, 
wnieść odwołanie do Dyrektora. O uwzględnieniu lub odrzuceniu odwołania 
decyduje Dyrektor po rozpatrzeniu stanowiska samorządu internatu. 

 
5. Decyzje o usunięciu uczennicy z internatu podejmuje Dyrektor na wniosek 

kierownika internatu. Ust.3 stosuje się odpowiednio. 
 
 

§ 12 

 

1. Internat prowadzi następującą dokumentację: 
1) Dzienniki zajęć wychowawczych grup. 
2) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej. 
3) Roczny plan pracy grupy wychowawczej. 
4) Księga protokołów. 
5) Roczny plan pracy Zespołu Wychowawców Internatu. 
6) Plan nadzoru pedagogicznego. 
7) Plan pracy Rady Samorządu Internatu i sekcji. 
8) Księga raportów. 
9) Księga ewidencji mieszkanek internatu. 
10) Kontrolki wyjść i wyjazdów mieszkanek internatu. 
11) Dokumentacja żywienia. 

 


