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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. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji            

oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. Nr 126, poz. 

1129 z późn. zm.), 

5. Statut Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

I.  Postanowienia ogólne 

1. Internat dysponuje 122 miejscami i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

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

3. 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.  

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

w internacie uczniów mieszkających na terenie miasta Ostrowca Św. 

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

wychowawczej w liceum do 35 osób. 

6. 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. 

7. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Szkoły.  

8. Pracą internatu kieruje Kierownik Internatu.  

9. Za realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych odpowiedzialna jest kadra pedagogiczna                       

oraz personel administracji i obsługi internatu. 

10. Internat jest czynny dla mieszkańców od niedzieli od godz. 16.00 do piątku do godz. 16.00. 

11. W zależności od potrzeb wynikających z rytmu treningowego lub startowego uczniów klas sportowych 

i mistrzostwa sportowego oraz za zgodą organu prowadzącego dwa razy w miesiącu Internat jest 

czynny od niedzieli od godz. 16.00 do soboty do godz. 10.00. 
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12. Za zgodą organu prowadzącego dopuszcza się możliwość pracy Internatu w cyklu całotygodniowym 

dwa razy w miesiącu, w zależności od potrzeb wynikających z rytmu treningowego lub startowego 

uczniów klas sportowych i mistrzostwa sportowego. 

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

ZSOMS w Ostrowcu Św. 

 

II.  Organizacja internatu 

1. Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

jest miejscem zamieszkania uczniów wszystkich szkół 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. Przy zakwaterowaniu uczeń otrzymuje pościel i sprzęt, za które to rzeczy odpowiada materialnie 

do chwili ich zwrotu. 

4. Obowiązkiem każdego mieszkańca internatu jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP  

oraz przeciwpożarowych ujętych w oddzielnym regulaminie. 

5. Obowiązkiem każdego mieszkańca internatu jest bezwzględne przestrzeganie ciszy na nauce 

własnej oraz ciszy nocnej. 

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

wychowawcy. 

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

wyposażeniu. Zmiany pokoju może dokonać tylko kierownik internatu lub upoważniony 

wychowawca. 

8. 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. 

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

nazwisk. 

10. W godzinach 22 – 6 obowiązuje bezwzględna cisza nocna. Drzwi wejściowe zamknięte są                      

w godzinach 20 – 6 z wyjątkiem miesięcy maj i czerwiec (21 – 6). W uzasadnionych przypadkach 

mieszkaniec może wrócić do internatu po godzinie 20. Kąpiel w internacie odbywa się do godziny 

22, a tylko w uzasadnionych sytuacjach do godziny 23. 

11. Obowiązkowa nauka własna odbywa się w godzinach 20 – 21. 

12. Odwiedziny osób z zewnątrz wyznacza się na godziny 13 – 16, a dla osób z internatu do godziny 

21. 

13. 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 kierownika internatu oraz za zgodą wychowawcy. 

14. Mieszkaniec internatu ma obowiązek chodzenia w obuwiu zmiennym. Obowiązuje zakaz 

wchodzenia na teren internatu w obuwiu sportowym przeznaczonym do treningów. 
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15. Mieszkaniec traci prawo zamieszkania w internacie z chwilą wykroczenia przeciw regulaminowi                 

i ma obowiązek wyprowadzić się z internatu. W przypadku skreślenia z listy ucznia                               

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. 

16. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

17. Ogół mieszkańców internatu jest reprezentowany przez Młodzieżową Radę Internatu, która 

współdziała we wszechstronnym organizowaniu życia mieszkańców z kierownikiem internatu, 

wychowawcami oraz dyrekcją szkoły. 

18. 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. 

 

III. Prawa mieszkańców internatu 

1. Mieszkańcy internatu mają prawo do: 

1) Zakwaterowania, opieki lekarskiej oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia. 

2) Korzystania ze wszystkich urządzeń internatu przeznaczonych do ogólnego użytku. 

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 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 (w godzinach wyznaczonych przez kierownika 

internatu i wychowawców). Dopuszczalne jest korzystanie z w/w sprzętu po godzinie 22,      

nie dłużej niż do 23 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. 

 

IV.  Obowiązki oraz zagadnienia dyscyplinarne dotyczące mieszkańców 

internatu 

1. Mieszkańcy internatu mają obowiązek: 
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1) Systematycznie uczyć się oraz wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas                 

i warunki do nauki. 

2) Szanować urządzenia i wyposażenie internatu oraz utrzymywać czystość w pomieszczeniach  

użytku ogólnego. 

3) Utrzymywać pokoje mieszkalne we wzorowym porządku i czystości. 

4) Uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu, szkoły i środowiska 

lokalnego. 

5) Regularnie i bez opóźnień wnosić opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w terminie 

podanym przez kierownika internatu. 

6) Na czas nieobecności mieszkańców danego pokoju zamykania go na klucz i pozostawienia 

go w pokoju wychowawców. 

7) Odnosić się z szacunkiem i kulturą do wszystkich współmieszkańców oraz pracowników 

placówki. 

8) Pozostawiać pisemną informację o terminach uczęszczania na zajęcia dodatkowe                        

lub korepetycje wychowawcom poszczególnych grup. 

2. 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. 

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. 

4) Przetrzymywania i używania materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 

5) Samodzielnego manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i gazowych. 

6) Wnoszenia na teren internatu, 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. 

7) Posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków odurzających. 

8) Palenia papierosów na terenie placówki. 

9) Uprawiania wszelkich form gier hazardowych na terenie placówki. 

10) Siadania na parapetach i wychylania się z okien. 

11) Samodzielnego przenoszenia sprzętów między pokojami bez zgody wychowawcy, 

wynoszenia ich poza teren placówki. 

12) Przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki. 

13) Samodzielnego mocowania dekoracji na ścianach. 

14) Umyślnego niszczenia wyposażenia internatu. 

15) Przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych bez zgody lub wiedzy wychowawcy                   

oraz przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych. 

16) Samowolnego wyjazdu do domu rodzinnego w ciągu tygodnia. 

17) Używania wulgarnego słownictwa. 

mailto:liceumnorwid@wp.pl


                                                                                               Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

                                                                                                                    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

                     tel./fax. 41 262 48 06, mail: liceumnorwid@wp.pl 

 

5 
 

18) Przetrzymywania zwierząt na terenie internatu. 

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

20) Korzystania z telefonów komórkowych podczas nauki własnej oraz ciszy nocnej. 

21) Wzajemnego odwiedzania się w trakcie nauki własnej oraz ciszy nocnej. 

22) Naruszania nietykalności cielesnej współmieszkańców. 

23) Głośnego słuchania muzyki, zakłócającego funkcjonowanie współmieszkańców. 

24) Noszenia niekompletnego lub zbyt skąpego ubioru wierzchniego, poruszania się po terenie 

internatu w samej bieliźnie. 

25) Wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okna. 

26) Samowolnego opuszczania placówki bez zgody lub wiedzy wychowawcy, niedopuszczalne 

jest również spóźnianie się. 

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

28) Stosowania jakichkolwiek form wyłudzania, zastraszania, kradzieży wobec innych 

mieszkańców internatu (szczególnie starszych roczników wobec młodszych uczniów). 

 

V.  Kary i nagrody stosowane w internacie 

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. 

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. 
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5) Zawarcie obowiązkowego kontraktu z wychowankiem, którego niedotrzymanie skutkuje 

skreśleniem z listy mieszkańców internatu. 

6) 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. 

 

VI.  Rada Wychowawców 

1. Do kompetencji Rady Wychowawców należy: 

1) Zatwierdzenie planu pracy internatu. 

2) Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy mieszkańców internatu. 

3) Dokonywanie zmian w przepisach Regulaminu Internatu. 

2. Rada Wychowawców 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. 

 

VII. Zasady odpłatności za internat 

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.  

 

VIII. Informacje końcowe 

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 Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. C.K. Norwida               

w Ostrowcu Św. 
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Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora  nr 23/2012  z dnia 17 grudnia 2012 r. 

 

 

 

 

 

………………………………….    ……………………………………… 
        KIEROWNIK INTERNATU                                                                                DYREKTOR SZKOŁY 
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