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Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły 

nr 1/2019 z dnia 9 stycznia 2019r. 

 

REGULAMIN INTERNATU 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA 

SPORTOWEGO W OSTROWCU ŚW. 

 

 
PODSTAWA PRAWNA 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 

zmianami) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 356 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół                    

i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania 

oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671) 

6. Statut Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Internat wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim.  

2. Siedzibą internatu jest budynek przy ul. Żeromskiego 5. 

3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły. 

4. Pracą internatu kieruje Kierownik Internatu. 

5. Podczas nieobecności Kierownika osobą odpowiedzialną za pracę internatu jest Zastępca Kierownika,                    

a w przypadku jego nieobecności pełniący dyżur wychowawcy. 

6. Za realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych odpowiedzialna jest kadra pedagogiczna oraz personel 

administracji i obsługi internatu. 

7. Szczegółową organizację internatu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny ZSOMS opracowany 

przez Dyrektora Szkoły. 

8. Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną w pierwszej kolejności dla uczniów ZSOMS, a także dla 

uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych miasta Ostrowca Św., uczących się poza miejscem stałego 

zamieszkania.  

9. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, dopuszcza się możliwość zamieszkania  

w internacie uczniów mieszkających na terenie miasta Ostrowca Św. oraz uczniów szkół gimnazjalnych  

i podstawowych miasta Ostrowca Św., uczących się poza miejscem zamieszkania. 

10. Na jednego wychowanka w internacie powinno przypadać 5,0 m2 powierzchni mieszkalnej. Biorąc pod uwagę 

powyższą normę, liczba miejsc w internacie jest ustalana na podstawie ilości pomieszczeń mieszkalnych i ich 

metrażu i może być różna dla poszczególnych lat szkolnych. 

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może zezwolić na przyjęcie do internatu uczniów 

ponad ustaloną na dany rok szkolny liczbę miejsc, zwiększając ją nie więcej niż o 5%. 

12. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej dla gimnazjum  wynosi do 30 osób, a dla grupy wychowawczej 

w liceum do 35 osób. 

13. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i  wychowawczych z jedną grupą wychowanków w Internacie wynosi 

70 godzin zegarowych na poziomie gimnazjum oraz 49 godzin zegarowych na poziomie liceum. 
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14. Harmonogram pracy wychowawczej opracowywany jest w sposób zapewniający: 

1) obecność przynajmniej jednego wychowawcy w godzinach popołudniowych w dni zajęć szkolnych na 

każdym z pięter Internatu zajmowanych przez mieszkańców; 

2) obecność przynajmniej jednego wychowawcy na cały Internat w godzinach przedpołudniowych; 

3) obecność przynajmniej jednego wychowawcy na cały internat w czasie weekendu, tj. od piątku  od godz. 2200 

do niedzieli do godz. 1600; 

4) obecność dwóch wychowawców w godzinach nocnych (po jednym na każde piętro zajmowane przez 

mieszkańców) w dniach zajęć szkolnych, a od piątku od godz. 2200 do niedzieli do godz. 1600 – obecność 

jednego wychowawcy na cały internat. 

15. Zakres czynności wychowawców określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

16. Dla zachowania właściwych form życia zbiorowego i zapewnienia w internacie odpowiedniej atmosfery do 

nauki i odpoczynku wymagane jest ścisłe i bezwzględne przestrzeganie niniejszego regulaminu oraz zarządzeń 

kierownika internatu i kadry pedagogicznej internatu. Zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu są 

wszystkie osoby przebywające na terenie internatu. 

 

§ 2 
1. Obowiązująca w Internacie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim dokumentacja to: 

1) Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej; 

2) Dzienniki zajęć wychowawczych; 

3) Księga protokołów Rady Pedagogicznej Wychowawców; 

4) Zeszyt kontaktów wychowawczych; 

5) Księga raportów; 

6) Zeszyt zwolnień krótkoterminowych i długoterminowych; 

7) Inne dokumenty i rejestry wynikające z okresowych lub bieżących potrzeb. 

 

§ 3 

1. Internat – zgodnie z decyzją organu prowadzącego – pracuje w systemie całotygodniowym,                        

z zastrzeżeniem ust. 6. 

2. Wychowanek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyjechać do domu w dniach zajęć 

szkolnych. Warunkiem wyjazdu jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna wychowanka. 

3. W dni wolne od zajęć szkolnych, tj. od piątku od godziny 2200 do niedzieli do godziny 1600 

wychowankowie Internatu powinni przebywać w domach rodzinnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Uprawnieni do pobytu w Internacie w okresie weekendu są uczniowie pozostający w rytmie  

treningowym lub startowym na podstawie dokumentacji sporządzanej przez Wicedyrektora                  

ds. sportowych ZSOMS lub trenerów poszczególnych dyscyplin zawierającej m.in. listę osób 

pozostających w internacie oraz terminarz treningów lub rozgrywek, a także w związku                           

z uczestnictwem w imprezach szkolnych i pozaszkolnych (olimpiady, konkursy itp.), w których uczeń 

reprezentuje ZSOMS (potwierdzonym przez koordynatora, organizatora olimpiady, konkursu itp.) 

5. Dopuszcza się pozostawanie w internacie na okres weekendu uczniów mających specyficzne trudności 

lub potrzeby (odległe miejsce zamieszkania od placówki ZSOMS w Ostrowcu Św., kłopoty                        

z dojazdem, kurs prawa jazdy, czynniki losowe). Decyzję w takich przypadkach podejmuje Kierownik 

Internatu w porozumieniu z Dyrekcją ZSOMS oraz kadrą pedagogiczną internatu. 

6. Internat nie sprawuje opieki wychowawczej w okresach ferii zimowych i letnich oraz przerw 

świątecznych zgodnie z rocznym kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

7. Szczegółowe zasady i kryteria naboru do Internatu ZSOMS określa „Regulamin Rekrutacji do Internatu 

ZSOMS w Ostrowcu Św.” 

 

 

 

 



                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

 

 

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu 

§ 4 
1. Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim jest 

miejscem zamieszkania uczniów wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

miejscem nauki i odpoczynku. 

2. Przyjęcia uczniów dokonuje Kierownik Internatu w porozumieniu z radą pedagogiczną internatu  na podstawie 

podania i po dokonaniu przez ucznia formalności meldunkowych. 

3. Nowo przyjęci uczniowie mają obowiązek wypełnienia karty zgłoszenia pobytu czasowego i złożenia jej              

w Urzędzie Miasta. 

4. W każdym kolejnym roku szkolnym po zapoznaniu się z Regulaminem Internatu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Regulaminem BHP dla 

Internatu ZSOMS rodzice oraz mieszkańcy internatu podpisują potwierdzenie zapoznania się                                       

z w/w dokumentami i akceptację postanowień obu dokumentów. 

5. W każdym kolejnym roku szkolnym rodzice niepełnoletnich wychowanków Internatu oraz wychowankowie 

pełnoletni mają obowiązek podpisać oświadczenie o pełnej odpowiedzialności materialnej i finansowej za 

zniszczenia powstałe w pokoju mieszkalnym. 

6. Rodzice (opiekunowie) wychowanków ze specyficznymi problemami zdrowotnymi mają obowiązek zgłoszenia 

tego pracownikom pedagogicznym internatu. Wychowankowie ze specyficznymi problemami zdrowotnymi 

przyjmowani są do internatu na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zezwalającego na pobyt w internacie. 

7. Na początku każdego kolejnego roku pobierana jest kaucja od mieszkańców internatu na poczet zniszczeń 

powstałych w internacie z winy jego mieszkańców. Kaucja ta po odjęciu kwot przeznaczonych na naprawę 

zniszczeń jest zwracana na koniec roku szkolnego lub z chwilą wyprowadzenia się ucznia z internatu. Kwota 

kaucji jest ustalana w każdym kolejnym roku i podawana do wiadomości rodziców i mieszkańców internatu. 

Zwrot kaucji następuje po podpisaniu karty obiegowej ucznia przez kierownika internatu. 

8. Przy zakwaterowaniu uczeń otrzymuje pościel i sprzęt, za które to rzeczy odpowiada materialnie do chwili ich 

zwrotu. 

9. Obowiązkiem każdego mieszkańca internatu jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz 

przeciwpożarowych ujętych w oddzielnym regulaminie. 

10. Mieszkaniec internatu ma obowiązek chodzenia w obuwiu zmiennym. Obowiązuje zakaz wchodzenia na teren 

internatu w obuwiu sportowym przeznaczonym do treningów. 

 

§ 5 
1. Mieszkaniec internatu zwalniając się poza teren placówki zgłasza ten fakt wychowawcy swojej grupy lub,               

w przypadku jego nieobecności, innemu wychowawcy dyżurującemu. 

2. Wyjścia mieszkańców internatu poza teren placówki odnotowywane są w specjalnym zeszycie zwolnień 

krótkoterminowych i długoterminowych. 

3. Decyzję o wyrażeniu zgody na wyjście mieszkańca internatu poza teren placówki podejmuje zawsze dyżurujący 

wychowawca właściwej grupy wychowanka lub podczas jego nieobecności inny dyżurujący wychowawca,             

w szczególnych przypadkach uzgadnia ją z kierownictwem internatu, rodzicami/opiekunem prawnym 

wychowanka lub innymi wychowawcami. 

4. Wychowanek może przebywać poza terenem internatu do godz. 2000. Powrót do placówki po godz. 2000 jest 

możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach, za zgodą wychowawcy dyżurującego i/lub rodziców/opiekuna 

prawnego wychowanka. 

5. W godzinach 2200 – 600 obowiązuje bezwzględna cisza nocna. Drzwi wejściowe zamknięte są w godzinach           

2100 – 600. 

6. W przypadku stwierdzenia przez dyżurującego wychowawcę nieobecności wychowanka w Internacie po godz. 

22.00 i braku wcześniejszej informacji rodziców lub opiekuna prawnego lub stosownego wpisu do dokumentacji 

(zeszyt kontaktów wychowawczych, księga raportów) o przyczynie nieobecności, jak również braku 

telefonicznego kontaktu z rodzicami (opiekunem prawnym) lub wychowankiem w celu potwierdzenia miejsca 

pobytu wychowanka, wychowawca dyżurujący zgłasza nieobecność wychowanka w Internacie na najbliższą 

Komendę Policji. 

7. Kąpiel w internacie odbywa się do godziny 2200, a tylko w uzasadnionych sytuacjach do godziny 2300. 
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8. Obowiązkowa nauka własna odbywa się w godzinach 2000 – 2100. 

9. Obowiązkiem każdego mieszkańca internatu jest bezwzględne przestrzeganie ciszy na nauce własnej oraz ciszy 

nocnej. 

10. Nieobecność na nauce własnej dopuszczalna jest tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 

11. Mieszkańcy internatu nie mogą samowolnie zmieniać pokoi, jak również dokonywać zmian w jego 

wyposażeniu. Zmiany pokoju może dokonać tylko kierownik internatu lub upoważniony wychowawca. 

12. Koszty napraw zniszczonych urządzeń i sprzętu z winy ucznia ponosi on sam, jego rodzice lub opiekunowie, zaś 

w uzasadnionych przypadkach dane urządzenie lub sprzęt powinno być odkupione. Decyzję o formie 

odpowiedzialności finansowo-rzeczowej w przypadku zniszczenia mienia podejmuje kierownik internatu. 

13. Każdy mieszkaniec Internatu ma obowiązek wykonywania określonych prac fizycznych na rzecz Internatu –           

w ramach dyżurów porządkowych, sezonowych prac na terenach zielonych oraz prac niezbędnych dla 

prawidłowego funkcjonowania placówki. 

14. Mieszkańcy internatu zobowiązani są do wywieszania na zewnętrznej stronie drzwi wykazu nazwisk. 

 

§ 6 
1. Odwiedziny osób z zewnątrz wyznacza się na godziny 1300 – 1830, a dla osób z internatu do godziny 2000. 

Odwiedzający z zewnątrz okazują dokument tożsamości wychowawcy pełniącemu dyżur w godzinach 

odwiedzin. 

2. Nie wyraża się zgody na odwiedziny osób, których postawa i zachowanie mogą negatywnie wpływać na 

wychowanków, a także osób będących pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. 

3. Decyzję o wyrażeniu zgody na odwiedziny podejmuje zawsze dyżurujący wychowawca właściwej grupy 

wychowanka lub podczas jego nieobecności inny dyżurujący wychowawca, w szczególnych przypadkach 

uzgadniając ją z kierownictwem internatu, rodzicami/opiekunem prawnym wychowanka lub innymi 

wychowawcami. 

4. Mieszkaniec internatu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby odwiedzające, jak 

również za nieprzestrzeganie przez nie postanowień Regulaminu Internatu ZSOMS w Ostrowcu Św. 

 

§ 7 
1. Uczeń zobowiązany jest do zabrania wszystkich potrzebnych mu rzeczy przed wyjściem do szkoły. W czasie 

trwania zajęć lekcyjnych wejście do internatu jest możliwe na podstawie odrębnych ustaleń poczynionych przez 

Dyrekcję Szkoły, Kierownictwo Internatu, na prośbę wychowawcy klasy, trenera, nauczyciela oraz za zgodą 

wychowawcy dyżurującego. 

2. Przebywanie wychowanka w internacie w czasie zajęć szkolnych możliwe jest wyłącznie w przypadku: 

1) złego samopoczucia, po wcześniejszym uzyskaniu zaświadczenia od pielęgniarki szkolnej lub podczas jej 

nieobecności potwierdzeniu faktu przez wychowawcę klasy lub rodzica/opiekuna prawnego                                  

i poinformowaniu wychowawcy pełniącego dyżur w internacie, 

2) z przyczyn niezależnych od wychowanka, a związanych ze zmianą organizacji pracy szkoły, potwierdzonych 

pisemnie, telefonicznie lub podczas bezpośredniej rozmowy przez Dyrekcję lub nauczyciela placówki. 

3. W przypadku choroby mieszkańca internatu wychowawca dyżurujący powiadamia o tym fakcie 

rodziców/prawnych opiekunów wychowanka. Rodzice obowiązkowo odbierają chorego ucznia z internatu                  

i zapewniają mu opiekę medyczną. Wychowawca udaje się z wychowankiem do lekarza wyłącznie w nagłych 

przypadkach (zagrożenie życia). 

4. Wyjazd wychowanka z Internatu jest obowiązkowy, gdy stan jego zdrowia zagraża zdrowiu i/lub 

bezpieczeństwu pozostałej społeczności ZSOMS. 

5. Jeśli stan zdrowia wychowanka na to pozwala, może wrócić do domu samodzielnie. W przeciwnym razie 

rodzice/prawni opiekunowie lub inna osoba przez nich wskazana (upoważniona) ma obowiązek niezwłocznego 

odebrania wychowanka z Internatu. 

6. Sposób postępowania w przypadku konieczności udzielenia pomocy przez odpowiednie służby medyczne 

określa procedura stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 

7. Pracownicy Internatu nie są uprawnieni do udzielania jakiejkolwiek pomocy medycznej wychowankom              

z zastrzeżeniem ust. 8. 
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8. Pracownicy Internatu są zobowiązani do udzielenia pomocy wychowankowi w zakresie posiadanych 

umiejętności w sytuacjach nagłych, tj. w stanie zagrożenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgodnie  

z art. 162 kk. 

 

§ 8 
1. Uczniowie klas maturalnych mają prawo do mieszkania w internacie w trakcie trwania ich matur. 

2. Dopuszcza się możliwość dalszego mieszkania w internacie uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego  

i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim do zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (termin 

zakończenia podawany jest dla danego roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Kalendarzu Roku 

Szkolnego) na pisemny wniosek lub prośbę ucznia (jeżeli zdaje egzamin maturalny, ale nie bierze udziału               

w żadnej formie zajęć sportowych), a także organizacji, związków lub klubów sportowych związanych                      

z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz za zgodą 

Dyrektora Szkoły i organu prowadzącego placówkę. Ostateczną decyzję po spełnieniu powyższych wymogów 

podejmuje Kierownik Internatu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Internatu. 

3. Uczniowie wyprowadzający się na stałe z internatu wypełniają zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu 

czasowego. 

4. Potwierdzeniem wyprowadzenia się z internatu wychowanka w trakcie trwania roku szkolnego jest specjalny 

druk, który wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego mieszkańca internatu lub pełnoletni 

mieszkaniec. 

5. Mieszkaniec na wniosek Kierownika Internatu i/lub Rady Wychowawczej Internatu traci prawo zamieszkania          

w internacie z chwilą wykroczenia przeciw Regulaminowi Internatu ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim i ma 

obowiązek wyprowadzić się z internatu. W przypadku skreślenia z listy mieszkańców wychowanka ze statusem 

warunkowego przyjęcia lub z warunkowym zamieszkaniem, uczeń jest zobowiązany wyprowadzić się w trybie 

natychmiastowym, tzn. 2 dni od decyzji Rady Pedagogicznej Internatu i zawiadomienia ucznia i rodziców. Przy 

wykwaterowaniu mieszkaniec zobowiązany jest zwrócić pościel i sprzęt w należytym porządku. 

6. Wychowanek usunięty z ZSOMS traci prawo do zamieszkania w internacie. 

7. Wychowanek zwalniający miejsce w internacie lub kończący naukę w szkole jest zobowiązany do formalnego 

rozliczenia się z Internatem (rozliczenie karty obiegowej) oraz pozostawienia pokoju mieszkalnego, który 

zajmował, w nienagannym porządku. Osobiste rzeczy wychowanka pozostawione po formalnym rozliczeniu się 

z Internatem i opuszczeniu pokoju podlegają kasacji. 

 

§ 9 
1. W Internacie ZSOMS w Ostrowcu Św. funkcjonuje monitoring. 

2. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Internatu, troskę o ich zdrowie oraz należyty rozwój psychofizyczny 

na wyposażeniu Internatu znajduje się alkomat. Jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mieszkaniec 

Internatu znajduje się pod wpływem alkoholu, Kierownik Internatu lub Wychowawcy mają prawo poddać 

mieszkańca Internatu badaniu niezbędnemu w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie.                              

Z przeprowadzonego badania sporządza się notatkę służbową.  

3. Mieszkaniec Internatu jest obowiązany poddać się badaniu, o którym mowa w ust. 2. Odmowa poddania się 

badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje natychmiastowe zawiadomienie 

Komendy Policji w celu przeprowadzenia badania i sporządzenia protokołu. Zaistnienie tych okoliczności 

potwierdza Kierownik lub Wychowawcy dyżurujący w notatce, o której mowa w ust. 2. 

4. W przypadku, gdy wynik badania wykazuje obecność alkoholu w organizmie, informowani są o tym zdarzeniu 

odpowiednio: rodzice wychowanka, dyrekcja ZSOMS, wychowawca klasy, trener sportowy oraz zastosowanie 

znajduje § 17, ust. 3 – 6. 

5. Rodzic lub opiekun prawny wychowanka będącego w danym momencie pod wpływem alkoholu ma obowiązek 

niezwłocznego zabrania go do domu rodzinnego z Internatu, jeżeli Kierownik lub Wychowawcy dyżurujący 

uznają to za konieczne. 

6. W przypadku przypuszczenia, że mieszkaniec Internatu znajduje się pod wpływem środków odurzających lub 

psychotropowych, Kierownik Internatu lub Wychowawcy dyżurujący powiadamia Komendę Policji. 

7. W każdym kolejnym roku szkolnym rodzice wychowanków mają obowiązek podpisać oświadczenie                         

o wyrażeniu zgody na wykonaniu badania alkomatem lub innym testerem. 
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§ 10 
1. W trosce o zapewnienie mieszkańcom Internatu bezpiecznych i higienicznych warunków w ramach działań 

kontrolnych kierownictwo i wychowawcy internatu mają prawo przeprowadzać komisyjne przeglądy pokoi.         

W toku takich działań dokonuje się przeglądu zawartości szaf, szafek, tapczanów, łóżek i innych przedmiotów 

znajdujących się w pokoju oraz zabezpiecza przedmioty  i substancje, których posiadanie jest zabronione na 

terenie Internatu w świetle postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

dokonując jednocześnie odpowiedniego wpisu do dokumentacji (zeszyt kontaktów wychowawczych/księga 

raportów/notatka służbowa lub inna forma zapisu zdarzenia). 

2. Zabezpieczone przedmioty (z wyjątkiem przedmiotów wymienionych w rozdziale „Obowiązki oraz zagadnienia 

dyscyplinarne dotyczące mieszkańców internatu” § 15 „Mieszkańcom internatu zabrania się” ust. 6,7,8) będą 

przechowywane nieodpłatnie na ryzyko wychowanka i zostaną zwrócone w dniu wykwaterowania 

wychowankowi lub wcześniej jego rodzicom (opiekunom prawnym), za wyjątkiem przedmiotów, których 

posiadanie jest zabronione w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Zasady postępowania z przedmiotami i substancjami nielegalnymi określają odrębne przepisy i procedury prawa 

powszechnie obowiązującego. W przypadku nieodebrania przez osoby uprawione zabezpieczonych 

przedmiotów najpóźniej w dniu wykwaterowania mieszkańca, któremu zostały skonfiskowane, zostaną one 

komisyjnie zniszczone. 

4. Wychowawcy dyżurujący mają prawo skonfiskować sprzęt, przedmioty, urządzenia należące zarówno do 

wychowanków, jak i mienie ZSOMS, jeżeli używanie go skutkuje łamaniem, naruszaniem Regulaminu Internatu 

(sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny, sprzęt komputerowy itd.) Przedmioty takie przechowywane są w pokoju 

wychowawców lub innym miejscu wskazanym przez Kierownika Internatu w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły. 

Jeżeli są własnością wychowanków, odbioru dokonują w porozumieniu z Kierownikiem Internatu lub kadrą 

wychowawczą rodzice wychowanka lub opiekun prawny lub zostaje mu on zwrócony po niezbędnych 

ustaleniach z rodzicami/opiekunem prawnym. 

 

Rada Wychowawcza Internatu 

§ 11 
1.   Rada Wychowawcza Internatu jest organem powołanym do: 

1) Opracowywania planu pracy; 

2) Oceniania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i gospodarczych internatu; 

3) Rozwiązywanie problemów wychowawczych i podejmowania decyzji. 

2.   W   skład    Rady    Wychowawczej     Internatu    wchodzi    Kierownik,    Zastępca     Kierownika  

       i  Wychowawcy Internatu. 

3.   Kierownik Internatu jest przewodniczącym Rady Wychowawczej. 

4.   Skład Rady Wychowawczej Internatu w wyjątkowych przypadkach może być poszerzony o: 

1) Przedstawicieli młodzieży (grup wychowawczych lub przewodniczącego Młodzieżowej Rady Internatu); 

2) Innych pracowników internatu i szkoły. 

5.   Do kompetencji i zadań Rady Wychowawczej Internatu należy: 

1) Opracowywanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu; 

2) Zatwierdzanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu; 

3) Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej; 

4) Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalanie 

wniosków na przyszłość; 

5) Organizowanie samokształcenia kadry pedagogicznej internatu; 

6) Podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom, w tym podejmowanie 

uchwał w sprawie skreślenia z listy mieszkańców internatu. 

7) Dokonywanie zmian w przepisach Regulaminu Internatu. 

6.   Rada Wychowawcza Internatu opiniuje w szczególności: 

1) Organizację pracy internatu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć  wychowawczych. 

2) Projekt planu finansowego internatu. 

3) Wnioski kierownika internatu o przyznanie wychowawcy odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

7.   Rada Wychowawcza Internatu spotyka się na naradach zwoływanych przez Kierownika Internatu   

      lub na wniosek co najmniej 1/3 pracowników pedagogicznych internatu. 
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Młodzieżowa Rada Internatu 

§ 12 
1. Ogół mieszkańców Internatu jest reprezentowany przez Młodzieżową Radę Internatu (MRI), która współdziała 

we wszechstronnym organizowaniu życia 

2. Zakres czynności i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Internatu określa Regulamin Młodzieżowej Rady 

Internatu ZSOMS w Ostrowcu Św. 

3. Rada Wychowawców Internatu może odwołać Zarząd MRI lub poszczególnych jej członków w przypadku, gdy 

swoim postępowaniem i zachowaniem nie reprezentują godnie swej funkcji i/lub w sposób rażący naruszają 

niniejszy Regulamin, Statut Szkoły, przepisy przeciwpożarowe i BHP. 

 

Prawa mieszkańców internatu 

§ 13 
Mieszkańcy internatu mają prawo do: 

1. Zakwaterowania, opieki pielęgniarskiej na terenie ZSOMS a także odpłatnego całodziennego wyżywienia. 

2. Korzystania ze wszystkich urządzeń internatu przeznaczonych do ogólnego użytku (regulamin korzystania         

z urządzeń pralniczych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu). 

3. Wypoczynku, udziału w zajęciach organizowanych przez internat oraz przez placówki i organizacje społeczne  

w środowisku. 

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

dotyczących nauki i zamieszkania w internacie. 

5. Przyjmowania za zgodą wychowawców dyżurujących osób odwiedzających – wyłącznie w czasie wolnym od 

nauki. 

6. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu poprzez Młodzieżową 

Radę Internatu. 

7. Korzystania ze sprzętu audiowizualnego będącego na stanie internatu (w godzinach wyznaczonych przez 

kierownika internatu i wychowawców). Dopuszczalne jest korzystanie z w/w sprzętu po godzinie 2200, nie dłużej 

niż do 2300 pod warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych współmieszkańców. 

8. Uczestniczenia w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, dyskotekach i innych 

imprezach organizowanych przez placówki kulturalne. 

9. Udziału w wieczorkach tanecznych i dyskotekach, spotkaniach towarzyskich organizowanych w internacie bądź 

szkole, placówkach wychowania pozaszkolnego, innych internatach pod opieką wychowawców grup. 

10. Wyjazdów do domu rodzinnego w dni wolne od nauki szkolnej oraz sporadycznie w innych terminach, po 

uzyskaniu zgody wychowawcy grupy lub kierownika internatu. 

11. Przygotowywania posiłków we własnym zakresie w aneksie kuchennym („Regulamin korzystania z aneksu 

kuchennego w Internacie Zespołu szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.” oraz 

„Zasady korzystania z lodówki ogólnodostępnej dla wychowanków internatu w aneksie kuchennym” stanowią 

załączniki nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu). 

12. Posiadania w zajmowanym pokoju własnych przedmiotów, w szczególności sprzętu komputerowego, RTV, 

telefonów komórkowych i innych dóbr materialnych - wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pracownicy 

internatu nie ponoszą odpowiedzialności za zaginione środki płatnicze i w/w przedmioty. 

 

Obowiązki oraz zagadnienia dyscyplinarne dotyczące mieszkańców internatu 

§ 14 

1. Obowiązki oraz zagadnienia dyscyplinarne Internatu ZSOMS w Ostrowcu Św. szczegółowo określa 

rozkład dnia i niniejszy regulamin. Wynikają one z celu pobytu w Internacie, jakim jest pobieranie 

nauki, a także z konieczności stałej troski o bezpieczeństwo, właściwą atmosferę w placówce oraz stan, 

mienie i wyposażenie mające służyć wielu pokoleniom uczniowskim. 

2. O naruszeniu przez wychowanka Regulaminu Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego i wyciągniętych wobec niego konsekwencjach z tego tytułu informuje się 

rodziców wychowanka, a w uzasadnionych przypadkach Dyrekcję ZSOMS, wychowawcę klasy, do 

której uczęszcza wychowanek, oraz trenera sportowego. 
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§ 15 
Mieszkańcy internatu mają obowiązek: 

1. Przestrzegać postanowień Regulaminu Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego           

w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego                     

w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

2. Dbać o czystość i higienę osobistą w trosce o własne zdrowie. 

3. Godnie i kulturalnie zachowywać się w Internacie i poza nim. 

4. Podporządkować się zaleceniom Kierownictwa Internatu, wychowawców oraz ustaleniom Młodzieżowej Rady 

Internatu. 

5. Przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych 

ludzi, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności. 

6. Troszczyć się o mienie internatu i jego estetyczny wygląd. 

7. Stosować się do ustalonego rozkładu dnia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

8. Przygotowywać się i wychodzić do szkoły i na trening o odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć. 

9. Przychodzić w wyznaczonym przedziale czasu na posiłki. 

10. Należycie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną. 

11. Uzyskiwać zgodę wychowawcy danej grupy na przebywanie na jego piętrze. 

12. Przestrzegać postanowień określających zasady opuszczania i powracania do Internatu. 

13. Respektować porę przeznaczoną na sen i zachowywać ciszę nocną. 

14. Przebywać w swoim pokoju w godzinach wieczornego sprawdzania obecności i ciszy nocnej. 

15. Uczestniczyć w uroczystościach i spotkaniach organizowanych w Internacie zgodnie z Planem Pracy 

Opiekuńczo-Wychowawczej placówki. 

16. Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne i, jeżeli jest uczniem ZSOMS,  treningi. 

17. Systematycznie uczyć się oraz wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki. 

18. Szanować urządzenia i wyposażenie internatu oraz utrzymywać czystość w pomieszczeniach  użytku ogólnego. 

19. Utrzymywać pokoje mieszkalne we wzorowym porządku i czystości. 

20. Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu, szkoły i środowiska lokalnego i rzetelnie 

wypełniać dyżury porządkowe. 

21. Regularnie i bez opóźnień wnosić opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w terminie podanym przez 

kierownika internatu. 

22. Na czas nieobecności mieszkańców danego pokoju zamykania go na klucz i pozostawienia go w pokoju 

wychowawców. 

23. Odnosić się z szacunkiem i kulturą do wszystkich współmieszkańców oraz pracowników placówki. 

24. Pozostawiać pisemną informację o terminach uczęszczania na zajęcia dodatkowe lub korepetycje 

wychowawcom poszczególnych grup. 

 

§ 16 
Mieszkańcom internatu zabrania się: 

1. Przetrzymywania w internacie wartościowych przedmiotów, biżuterii oraz większych sum gotówki. Duże kwoty 

pieniężne w przypadku krótkiego terminu przechowywania należy złożyć w depozycie w sekretariacie internatu 

lub u wychowawcy. Ten punkt należy rozpatrywać w korelacji z § 13 ust. 12. 

2. Kradzieży, przywłaszczenia cudzych rzeczy, mienia. Kradzież jest przestępstwem, którego ukrywanie nie mieści 

się w ramach solidarności zespołowej. Ukrywanie tego czynu również uważa się za przestępstwo. 

3. Używania urządzeń elektrycznych typu grzałki, kuchenki elektryczne, opiekacze, tostery itp. w pokojach 

mieszkalnych, z wyjątkiem czajników bezprzewodowych i lodówek. 

4. Przetrzymywania i używania materiałów łatwopalnych i wybuchowych, substancji niebezpiecznych, w tym 

odczynników chemicznych, itp. 

5. Samodzielnego manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i gazowych. 

6. Wnoszenia na teren internatu, posiadania, rozprowadzania, spożywania na jego terenie napojów alkoholowych 

oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki, a także przechowywania 

opakowań po wyrobach tytoniowych i alkoholu. Znaleziony alkohol ulega zabezpieczeniu, a następnie 

komisyjnemu zniszczeniu. 
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7. Wnoszenia, posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków/dopalaczy oraz innych środków 

odurzających, psychotropowych, substancji dopingujących i innych niedozwolonych substancji 

psychoaktywnych. 

8. Wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i tabaki na 

terenie placówki. Znalezione wyroby ulegają zabezpieczeniu, a następnie komisyjnemu zniszczeniu. 

9. Wnoszenia, posiadania, przechowywania, rozprowadzania, używania wszelkich narzędzi, przedmiotów 

niebezpiecznych, w szczególności broni palnej, pneumatycznej oraz białej. 

10. Fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców i pracowników internatu, 

nagrywania rozmów wychowawczych, spotkań z wychowawcami (na telefony komórkowe lub inne urządzenia 

służące do rejestracji dźwięku lub obrazu) oraz umieszczania takich zdjęć i nagrań na stronach internetowych 

bez pisemnej zgody Dyrektora ZSOMS w Ostrowcu Św. i osoby nagranej lub sfotografowanej oraz 

upowszechniania ich w inny sposób. 

11. Przebywania w pomieszczeniach, w których łamane są zakazy wskazane w ust. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 26, 33  

i niepowiadomienia kadry pedagogicznej internatu lub Kierownictwa Internatu o ich łamaniu. 

12. Uprawiania wszelkich form gier hazardowych na terenie placówki. 

13. Siadania na parapetach i wychylania się z okien. 

14. Samodzielnego przenoszenia sprzętów między pokojami bez zgody wychowawcy, wynoszenia ich poza teren 

placówki. 

15. Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki. 

16. Samodzielnego mocowania dekoracji na ścianach i drzwiach pomieszczeń internatu, w tym pokoi mieszkalnych. 

17. Samowolnego dorabiania i posiadania dodatkowych kluczy do pokoi mieszkalnych. 

18. Umyślnego niszczenia wyposażenia internatu. 

19. Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody lub wiedzy wychowawcy oraz przyjmowania wizyt 

osób nietrzeźwych. 

20. Samowolnego wyjazdu do domu rodzinnego w ciągu tygodnia. 

21. Używania wulgarnego słownictwa. 

22. Przetrzymywania zwierząt na terenie internatu. 

23. Zamykania pokoi, jeżeli przebywa w nich któryś z mieszkańców i w czasie ciszy nocnej. 

24. Korzystania z telefonów komórkowych podczas nauki własnej oraz ciszy nocnej. 

25. Wzajemnego odwiedzania się w trakcie nauki własnej oraz ciszy nocnej. 

26. Naruszania nietykalności cielesnej współmieszkańców. 

27. Głośnego słuchania muzyki, zakłócającego funkcjonowanie współmieszkańców. 

28. Noszenia niekompletnego lub zbyt skąpego ubioru wierzchniego, poruszania się po terenie internatu w samej 

bieliźnie. 

29. Dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących. 

30. Wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okna. 

31. Samowolnego opuszczania placówki bez zgody lub wiedzy wychowawcy, niedopuszczalne jest również 

spóźnianie się. 

32. Udzielania noclegów w sypialniach osobom, które nie są mieszkańcami internatu. 

33. Stosowania jakichkolwiek form wyłudzania, zastraszania, kradzieży wobec innych mieszkańców internatu 

(szczególnie starszych roczników wobec młodszych uczniów). 

 

Kary i nagrody stosowane w internacie 

§ 17 
1. Mieszkaniec internatu może być wyróżniony za: 

1) dobre wyniki w nauce; 

2) życzliwy stosunek do współmieszkańców; 

3) wysoką kulturę osobistą; 

4) aktywny udział w działaniach, pracach na rzecz internatu, szkoły, środowiska lokalnego; 

5) inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt internatowi. 

2. Internat stosuje następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy; 

2) pochwała kierownika internatu w obecności mieszkańców internatu na wniosek wychowawcy; 
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3) wyróżnienie wychowanka w obecności uczniów przez dyrektora szkoły; 

4) wysłanie listu pochwalnego do rodziców; 

5) nagroda rzeczowa (książka, bilet do kina itp.). 

3. Wychowanek może zostać ukarany w przypadku: 

1) wykroczenia przeciw zasadom i postanowieniom zawartym w niniejszym regulaminie internatu lub 

przepisom BHP; 

2) spowodowania umyślnego zniszczenia sprzętu i innych urządzeń w internacie. 

4. Stosuje się następujące rodzaje kar, w zależności od stopnia przewinienia: 

1) nagana słowna udzielona przez wychowawcę; 

2) nagana słowna udzielona przez wychowawcę z powiadomieniem rodziców; 

3) nagana udzielona przez kierownika internatu na wniosek wychowawcy z powiadomieniem rodziców, 

wychowawcy klasy i dyrektora szkoły – a w przypadku nagany udzielonej uczniowi klasy o profilu 

sportowym – z powiadomieniem również trenerów; 

4) nagana z warunkowym zamieszkaniem ucznia w internacie – ponowne naruszenie postanowień i zasad 

regulaminu kwalifikuje ucznia do skreślenia z listy mieszkańców w trybie natychmiastowym; 

5) praca porządkowa na terenie budynku internatu lub na terenie wokół budynku internatu; 

6) zawarcie obowiązkowego kontraktu z wychowankiem, którego niedotrzymanie skutkuje skreśleniem z listy 

mieszkańców internatu; 

7) usunięcie z internatu na pewien czas lub skreślenie z listy mieszkańców internatu na stałe, w zależności od 

stopnia przewinienia. 

5. Gradacja kar nie musi być zachowana. 

6. Wychowanek ma prawo odwołać się od decyzji o wymierzeniu kary w ciągu 7 dni do kierownika internatu. 

7. Wychowanek skreślony z listy mieszkańców internatu może ponownie ubiegać się o przyjęcie do placówki, 

jednakże nie wcześniej niż trzy miesiące od daty skreślenia. 

 

 

Zasady odpłatności za internat 

§ 18 
1. W kosztach utrzymania internatu partycypują mieszkańcy internatu wnosząc odpłatność za pobyt.  

2. Do pierwszej opłaty za internat doliczana będzie kaucja na poczet ewentualnych zniszczeń w pokoju                       

i w internacie. Kaucja ta będzie zwracana po rozliczeniu się z internatem i zdaniu pokoju. Wysokość kaucji 

ustala Kierownik Internatu w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Każdy wychowanek zamieszkujący w internacie zobowiązany jest do wykupienia posiłków.  

4. Wyprowiantować się może tylko wychowanek wyjeżdżający do miejsca zamieszkania lub na zawody sportowe 

na podstawie listy przekazanej przez trenerów.  

5. Wpłaty za internat i wyżywienie należy dokonywać w pierwszym tygodniu danego miesiąca, za który opłata się 

należy (termin jest zawsze podawany oddzielnie dla kolejnych miesięcy). 

6. Trzymiesięczne zaleganie z odpłatnością za internat i wyżywienie spowoduje usunięcie mieszkańca z internatu.  

7. W wyjątkowych przypadkach dyrekcja szkoły na pisemną prośbę rodziców/prawnych opiekunów mieszkańca 

zalegającego z odpłatnością za internat i wyżywienie może przesunąć termin płatności. 

8. Wysokość niepełnych płatności dla abiturientów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego          

w Ostrowcu Świętokrzyskim mieszkających w internacie w okresie od rozpoczęcia egzaminów maturalnych do 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych a zakwaterowanych przez okres krótszy niż dany 

pełny miesiąc: 

1) osoba mieszkająca w internacie w danym miesiącu do 7 dni uiszcza opłatę za zakwaterowanie w wysokości  

¼ pełnej opłaty za zakwaterowanie; 

2) osoba mieszkająca w internacie w danym miesiącu do 14 dni uiszcza opłatę za zakwaterowanie w wysokości 

½ pełnej opłaty za zakwaterowanie; 

3) osoba mieszkająca w internacie w danym miesiącu do 21 dni uiszcza opłatę za zakwaterowanie w wysokości 

¾ pełnej opłaty za zakwaterowanie. 
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Informacje końcowe 

§ 19 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Postanowienia regulaminu mogą być zmieniane w zależności od zmian przepisów prawa mającego związek  

z jego treścią, jak też na skutek zmian organizacyjnych i merytorycznych Szkoły.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

4. Traci moc dotychczasowy Regulamin Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 23/2016 z dnia 18.09.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

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

           KIEROWNIK INTERNATU                                                                    DYREKTOR SZKOŁY 
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Załącznik nr 1 

I.  CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY PEŁNIĄCEGO DYŻUR OGÓLNY       

 W GODZINACH PORANNYCH 

 
1. Zapoznanie się z wpisami i uwagami w księdze raportów i zeszycie kontaktów wychowawczych. 

2. Dokonanie przeglądu pokojów uczniowskich pod kątem obecności uczniów, porządku w pokojach, przestrzegania 

przepisów BHP przez młodzież. 

3. Odnotowanie w księdze raportów uczniów przebywających w godzinach zajęć szkolnych w internacie i wpisanie 

ich do zeszytu w pokoju nauczycielskim w budynku szkoły. 

4. Uzupełnienie dokumentacji wychowawczej oraz przygotowanie informacji dla wychowawców pełniących dyżur 

popołudniowy, w razie potrzeby kontaktowanie się z rodzicami wychowanków, Dyrekcją szkoły i Kierownictwem 

internatu, nauczycielami  i trenerami. 

5. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów obecnych w internacie. 

6. W razie konieczności udzielanie pierwszej pomocy, a w poważniejszych przypadkach wezwanie pogotowia 

ratunkowego, z odnotowaniem każdego takiego przypadku w księdze raportów i/lub zeszycie kontaktów 

wychowawczych. 

7. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami. 

8. Pełnienie w wyznaczonym czasie dyżuru na stołówce podczas obiadu (pilnowanie porządku i sprawnego 

przebiegu wydawania posiłków). 

 

 

II.   CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY DYŻURUJĄCEGO W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH 

W GRUPIE WYCHOWAWCZEJ 

 
1. Zapoznanie się z wpisami i uwagami w księdze raportów i zeszycie kontaktów wychowawczych. 

2. Pełnienie w wyznaczonym czasie dyżuru na stołówce podczas obiadu (pilnowanie porządku i sprawnego 

przebiegu wydawania posiłków). 

3. Sprawdzenie porządku w pokojach w przydzielonej grupie wychowawczej oraz odnotowanie uczniów 

nieobecnych w internacie w dokumentacji. 

4. Wypełnianie dokumentacji wychowawcy grupy, w razie potrzeby kontaktowanie się z rodzicami wychowanków, 

Dyrekcją szkoły, Kierownictwem internatu, nauczycielami i trenerami. 

5. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami. 

6. W razie konieczności udzielanie pierwszej pomocy, a w poważniejszych przypadkach wezwanie pogotowia 

ratunkowego, z odnotowaniem każdego takiego przypadku w księdze raportów i/lub zeszycie kontaktów 

wychowawczych. 

7. Pełnienie w wyznaczonym czasie dyżuru na stołówce podczas kolacji (pilnowanie porządku i sprawnego 

przebiegu wydawania posiłków). 

8. W miarę potrzeb organizowanie zebrań grupy celem przekazania bieżących informacji. 

9. Praca z Młodzieżową Radą Internatu lub sekcją, której wychowawca jest opiekunem. 

10. Nadzorowanie przebiegu nauki własnej, w miarę możliwości również pomaganie uczniom. 

11. Sprawowanie opieki nad młodzieżą korzystającą z hali sportowej oraz siłowni szkolnej. 

12. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów obecnych w internacie. 

13. Kontrola i nadzór nad wieczornymi porządkami w pomieszczeniach mieszkalnych oraz wynoszeniem śmieci. 

14. Sprawdzanie obecności uczniów w pokojach podczas pełnienia dyżuru i przed ciszą nocną, odnotowywanie 

nieobecnych w księdze raportów oraz kontrolowanie ogólnego stanu utrzymywania higieny osobistej 

wychowanków. 

15. Przekazanie swoich uwag dotyczących stanu grupy, ewentualnych zagrożeń itp. wychowawcom, którzy pełnią 

dyżur nocny. 
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III. CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY PEŁNIĄCEGO DYŻUR  

W GODZINACH NOCNYCH 

 
1. Zamknięcie drzwi wejściowych do budynku internatu o godzinie 2100. 

2. Przeprowadzenie obchodu przydzielonego piętra internatu. 

3. Sprawdzenie stanu aneksu kuchennego i sanitariatów. 

4. Pilnowanie w godzinach dyżuru nocnego spokoju, porządku i przestrzegania ciszy nocnej oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa młodzieży przez systematyczny obchód pokojów mieszkalnych do godziny 2400 co godzinę,  

a następnie systematyczny obchód przydzielonego piętra internatu co najmniej co 1,5 do 2 godzin z możliwością 

kontroli pokojów wychowanków. 

5. Interweniowanie w przypadkach zakłócenia porządku i ciszy nocnej, a w razie konieczności zawiadamianie 

wyspecjalizowanych służb, z odnotowaniem każdego tego rodzaju przypadku w księdze raportów i/lub zeszycie 

kontaktów wychowawczych. 

6. W razie zagrożenia zewnętrznego, zwłaszcza prób wtargnięcia do budynku internatu przez osoby trzecie, 

niezwłoczne powiadomienie policji. 

7. W razie konieczności udzielanie pierwszej pomocy, a w poważniejszych przypadkach wezwanie pogotowia 

ratunkowego, z odnotowaniem każdego takiego przypadku w księdze raportów i/lub zeszycie kontaktów 

wychowawczych. 

8. W razie potrzeby kontaktowanie się z rodzicami wychowanków, Dyrekcją szkoły i Kierownictwem internatu, 

nauczycielami i trenerami. 

9. Odnotowywanie wszelkich uwag dotyczących przebiegu dyżuru nocnego w księdze raportów i/lub zeszycie 

kontaktów wychowawczych. 

 

 

 
IV.  CZYNNOŚCI WYCHOWAWCY PEŁNIĄCEGO OGÓLNY DYŻUR  

SOBOTNI I NIEDZIELNY 

 
1. Zapoznanie się z wpisami w zeszycie kontaktów wychowawczych i księdze raportów oraz listą uczniów 

pozostających na weekend w internacie. 

2. O godzinie 1000 rozpoczęcie pierwszego obchodu budynku internatu i sprawdzenie, czy są obecni uczniowie 

wykazani jako pozostający w internacie, następnie przeprowadzanie kolejnych obchodów co najmniej co  

3 godziny i przed ciszą nocną, odnotowanie uczniów obecnych w internacie. 

3. Kontrolowanie stanu aneksu kuchennego i sanitariatów. 

4. Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów obecnych w internacie. 

5. W razie konieczności udzielanie pierwszej pomocy, a w poważniejszych przypadkach wezwanie pogotowia 

ratunkowego, z odnotowaniem każdego takiego przypadku w księdze raportów i/lub zeszycie kontaktów 

wychowawczych. 

6. Przekazywanie swoich spostrzeżeń wychowawcy pełniącemu dyżur nocny, zapisywanie wszelkich uwag  

w zeszycie kontaktów wychowawczych i/lub w księdze raportów. 

7. W razie potrzeby kontaktowanie się z rodzicami wychowanków, Dyrekcją szkoły i Kierownictwem internatu, 

nauczycielami i trenerami. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 

 
Załącznik nr 2 

 

 

ROZKŁAD DNIA  

DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU ZSOMS  

W OSTROWCU ŚW. 

 

 

600    POBUDKA 

600 – 1000   ŚNIADANIE 

800 – 1300   INTERNAT ZAMKNIĘTY  

(WYCHOWANKOWIE PRZEBYWAJĄ NA ZAJĘCIACH 

W SZKOLE) 

1300 – 1630  OBIAD (W PIĄTKI OD 1230 DO 1600) 

1500 – 1830  CZAS WOLNY/TRENINGI 

1830 – 1930  KOLACJA 

2000 – 2100  NAUKA WŁASNA 

2100 – 600   ZAMKNIĘTE DRZWI WEJŚCIOWE 

do 2200  TOALETA WIECZORNA 

2200 – 600   CISZA NOCNA 
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Załącznik nr 3 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ PRALNICZYCH 

 DLA MIESZKAŃCÓW INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OSTROWCU ŚW. 

 

 

1. Wychowanek korzystający z pralki ma obowiązek: 

- przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

- korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia; 

- natychmiast zgłaszać wychowawcy wszelkie usterki, jakie zauważył w trakcie korzystania z urządzenia; 

- korzystać z udostępnionego urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem; 

- pozostawić po sobie ład i porządek w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie; 

- natychmiast po zakończeniu cyklu prania wyjąć prane rzeczy z pralki. 

2. Zabronione jest przetrzymywanie w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, zarówno rzeczy 

przygotowanych do prania, jak i już upranych.  

3. Wychowanek odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia, które powstały wskutek 

niewłaściwej eksploatacji urządzenia oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia w pomieszczeniu, w którym 

urządzenie się znajduje, powstałe z winy wychowanka. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ANEKSU KUCHENNEGO W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W OSTROWCU ŚW.  

 

 
1. Aneks kuchenny jest udostępniany wychowankom codziennie od godz. 800 do godz. 2230. 

2. Wychowanek pobiera klucz do aneksu u wychowawcy. 

3. Wychowanek korzystający z aneksu kuchennego ma obowiązek: 

- przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

- dbać o ład i porządek; 

- natychmiast zgłaszać wychowawcy wszelkie usterki, jakie zauważył w trakcie korzystania z urządzeń; 

- korzystać z udostępnionych sprzętów zgodnie z ich przeznaczeniem; 

- nie hałasować; 

- nie śmiecić; 

- wywietrzyć pomieszczenie, jeżeli zachodzi taka potrzeba; 

- zostawić czyste sprzęty; 

- oddać osobiście klucz do aneksu kuchennego wychowawcy. 

4. Wychowanek odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy w aneksie 

kuchennym. 
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Załącznik nr 5 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z LODÓWKI OGÓLNODOSTĘPNEJ  

DLA WYCHOWANKÓW INTERNATU ZSOMS W ANEKSIE KUCHENNYM 

 
1. Produkty mogą być przechowywane w lodówce maksymalnie przez 5 dni. 

2. Produkty przechowywane w lodówce muszą być umieszczone w zamkniętym pojemniku. 

3. Na pojemniku musi być umieszczona kartka z imieniem i nazwiskiem, numerem pokoju oraz datą 

pozostawienia pojemnika w lodówce. 
4. W związku z koniecznością odmrażania lodówki przynajmniej raz w miesiącu wychowankowie zobowiązani są 

do zabrania dzień wcześniej przechowywanych produktów. Informacja o dacie rozmrażania urządzenia będzie 

podawana z odpowiednim wyprzedzeniem. 

5. Pracownik obsługi codziennie dokonuje przeglądu zawartości lodówki, produkty przeterminowane oraz 

przechowywane niezgodnie z opisanymi wyżej zasadami będą niezwłocznie usuwane i utylizowane (wyrzucane 

do kontenera na śmieci i odpady). 

6. Przed feriami zimowymi, letnimi, świątecznymi oraz długimi weekendami pojemniki z żywnością muszą być 

zabrane przez właścicieli, którzy w wymienionych okresach nie będą przebywać w internacie. Pozostawione 

pojemniki i żywność zostaną utylizowane (wyrzucone do kontenera na śmieci i odpady). 

7. Za właściwe przechowywanie produktów i porządek w lodówce odpowiadają pracownicy obsługi oraz 

wychowawcy pełniący dyżur w weekendy. 

 

Załącznik nr 6 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI 

WYJAZDU Z WYCHOWANKIEM DO SZPITALA 

 
1. W przypadku zaistnienia na terenie Internatu zdarzenia uzasadniającego udzielenie wychowankowi pomocy 

medycznej wzywa się pogotowie ratunkowe. 

2. Do czasu przyjazdu pogotowia wychowawca podejmuje czynności w ramach pierwszej pomocy oraz informuje 

telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych wychowanka i Kierownictwo Internatu o zaistniałym zdarzeniu,  

a także, w dalszej kolejności, Dyrekcję ZSOMS oraz współpracującego ze szkołą pracownika BHP. Fakt ten 

dokumentuje wpisem w Zeszycie Kontaktów Wychowawczych i/lub w Księdze Raportów podając datę i godzinę 

powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych wychowanka. W pozostałym zakresie do wypadku stosuje się 

odpowiednio procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. 

3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu wychowanka w szpitalu: 

- w przypadku wychowanka niepełnoletniego – wychowawca udaje się z nim do szpitala na koszt rodziców 

wychowanka, powrót ze szpitala odbywa się także na koszt rodziców wychowanka, również w przypadku 

przyjęcia wychowanka na oddział szpitalny, 

- w przypadku wychowanka pełnoletniego – wychowawca udaje się do szpitala wyłącznie na wyraźną prośbę 

wychowanka lub jego rodziców/opiekunów prawnych oraz na jego/ich koszt, powrót ze szpitala odbywa się 

także na jego/ich koszt, również w przypadku przyjęcia wychowanka na oddział szpitalny. 

4. Ze względu na bezpieczeństwo wychowanka i wychowawcy wyjazd do szpitala oraz powrót z wychowankiem  

w godzinach nocnych tj. 2200 – 600, odbywa się taksówką na koszt wychowanka. 

5. Wychowawca udający się z wychowankiem do szpitala, przekazuje informację o zaistniałej sytuacji innemu 

wychowawcy oraz/lub Kierownictwu Internatu. 

6. W miarę możliwości wychowanek udający się do szpitala powinien posiadać: nr PESEL, telefon komórkowy 

oraz legitymację szkolną. 

7. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich wychowawca wraca z wychowankiem do internatu. 

8. W przypadku przyjęcia wychowanka na oddział szpitalny wychowawca powiadamia o tym fakcie 

rodziców/opiekunów prawnych i wraca do Internatu. 

9. Przebieg zdarzenia wychowawca dokumentuje w Zeszycie Kontaktów Wychowawczych i/lub w Księdze 

Raportów niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu pracy. 


