
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ziemięcicach 
 

 

REGULAMIN  INTERNATU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W ZIEMIĘCICACH 

W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 

 

§  1  

POSTANOWIENIA OGÓLNA 

1.  Internat  jest  integralną   częścią   szkoły  i  prowadzi  działalność   wychowawczą   zgodną   ze 

statutem szkoły. 

2. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje Dyrektor Ośrodka. 

3. Regulamin stanowi zbiór norm opartych o Statut Ośrodka, Ustawę o systemie Oświaty, Wytyczne do 

Pracy Internatów i określa zasady współżycia wychowanków i wychowawców. 

 

§  2 

 CELE I ZADANIA INTERNATU 

1. Cele internatu: 

1)  Internat  zapewnia  wychowankom  stałą   opiekę   i  realizację   procesów wychowawczych w czasie 

odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

2)  Celem  internatu  jest  umożliwienie  uczniom  realizacji  kształcenia  i  wspomaganie opiekuńczo -  

wychowawczej  roli  szkoły i  rodziny  oraz stwarzanie optymalnych  warunków do nauki i rozwoju. 

3)  Podstawowym  zadaniem  realizowanym  przez  zespół  wychowawców  jest  dążenie  do 

maksymalnego usamodzielnienia wychowanków z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

wychowanka,  godności  osobistej, autonomii, poczucia  własnej  wartości  i  twórczej aktywności z 

uwzględnieniem szeroko pojętych działań rewalidacyjnych. 

2. Zadania internatu: 

1) Zapewnienie wychowankom bezpłatnego zakwaterowania oraz pełnego wyżywienia wg ustalonej 

stawki. 

2) Zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych. 
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3) Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań  i uzdolnień. 

4) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturalno – 

oświatowych i sportowych. 

3. W ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzona jest działalność: 

1) Wychowawcza, opiekuńcza i rewalidacyjna, której celem jest osiągnięcie przez uczniów 

maksymalnej samodzielności. 

2) Wspomagająca proces kształcenia uczniów. 

3 )Zapewniająca im bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i nauki, 

 

§  3 

ORGANIZACJA INTERNATU 

1. Internat zapewnia opiekę  wychowankom w daniach nauki szkolnej w godzinach pozostających 

po zrealizowaniu przez wychowanków zajęć szkolnych.  

2. W dniach wolnych od zajęć szkolnych internat nie funkcjonuje. 

3. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna, dyrektor Ośrodka może 

zezwolić na działalność internatu w dniach wolnych od nauki szkolnej. 

4. Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny. 

5. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia, zgodnie z ustaloną stawką. 

6. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za prywatne rzeczy wychowanków. 

7. W internacie nie może przebywać wychowanek z objawami infekcji wirusowej lub bakteryjnej 

lub innych stanów chorobowych wymagających leczenia w warunkach domowych. 

8. W razie stwierdzenia stanu chorobowego u wychowanka obowiązuje procedura postępowania 

w razie stanów chorobowych. 

9. Wychowankom z chorobą przewlekłą podaje się w internacie leki zgodnie z procedurą 

podawania leków. 

10. Podstawową formą działalności opiekuńczo-wychowawczej w Internacie jest grupa 

wychowawcza. 

11. Liczebność grup wychowawczych jest taka sama, jak liczebność uczniów w zespole, tzn: 

a). 2 - 4 – w grupie wychowawczej dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi oraz upośledzeniem głębokim 
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b). 6 - 8 – w grupie wychowawczej dla dzieci upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. 

12. Wychowawcy internatu prowadzą dzienniki zajęć internatu, dziennik dyżurów nocnych, zeszyt 

raportów, zeszyt przepustek, wyjazdów i przyjazdów. 

13. Grupa wychowawcza Ośrodka zapewnia wychowankom higieniczne warunki nauki, spożywania 

posiłków, zamieszkania i wypoczynku. 

14. Każda grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca. 

15. Wychowawcy internatu i personel pomocniczy pracują, według planu dyżurów, który 

opracowuje wyznaczony przez dyrektora SOSW wychowawca internatu w porozumieniu z 

dyrektorem SOSW. 

16. Bieżącą działalnością grup wychowawczych Ośrodka kieruje wyznaczony przez dyrektora 

wychowawca.   

17. W godzinach nocnych 22:00 – 6:00 organizuje się w internacie dyżury nocne. 

18. W trakcie dyżuru nocnego obowiązuje procedura opieki nocnej. 

19. W razie nagłych stanów chorobowych obowiązuje procedura postępowania w razie nagłych 

stanów chorobowych. 

20. W grupach wychowawczych organizuje się zajęcia mające na celu wspieranie działalności 

dydaktyczno - wychowawczej szkoły, oraz zapewnia warunki do prawidłowego rozwoju 

fizycznego, udziału wychowanków w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, organizuje 

wypoczynek, rekreację i rozrywkę oraz zajęcia przygotowujące wychowanków do 

samodzielnego życia:  

 wychowawcy grup realizują statutowe zadania Ośrodka, opracowując plany pracy zgodne z 

programem wychowawczym i programem profilaktyki Ośrodka. 

 wychowawcy  opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy 

wychowawcze uwzględniając programy wychowawcze, edukacyjne i program profilaktyki 

do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanka, 

 Na dobór grupy wpływa wiek wychowanka, możliwości psychofizyczne oraz poziom 

dojrzałości psychofizycznej i społecznej oraz samoobsługa. Skład grupy ustala 

wicedyrektor. 
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§  4 

ZASADY REKRUTACJI DO INTERNATU OŚRODKA 

1. Wychowankiem Internatu może zostać uczeń  Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego 

w Ziemięcicach. 

2. Podanie o przyjęcie do internatu składa rodzic/opiekun prawny do Dyrektora Ośrodka. 

3. Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) zobowiązani są do  dostarczenia dokumentów 

niezbędnych do przyjęcia dziecka do internatu. 

4. Rodzice dziecka (prawni opiekunowie) lub osoby zobowiązane do alimentacji ponoszą 

odpłatność za wyżywienie wychowanka w internacie.  

5. Wychowanek po raz pierwszy zgłasza się do grupy wychowawczej z rodzicem lub opiekunem. 

6. Opiekunowie dziecka zobowiązani są do odbycia rozmowy z wychowawcą. W trakcie rozmowy 

podjęte zostaną ustalenia dotyczące: zdrowia wychowanka, dojazdów do Ośrodka 

niezbędnego wyposażenia, form utrzymywania kontaktu z wychowawcą grupy, obowiązku 

naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez ich dziecko.  

7. Po przeprowadzonej rozmowie wychowanek zostaje przydzielony do grupy wychowawczej, 

zapoznaje się z pomieszczeniami i zasadami współżycia w grupach wychowawczych. 

8. W uzasadnionych przypadkach (np. w razie pogorszenia stanu zdrowia uniemożliwiającego 

korzystanie z Internatu, regularnie pojawiających się zachowań zagrażających życiu i zdrowiu 

wychowanka lub innych wychowanków) decyzją Rady Pedagogicznej SOSW Ziemięcice 

wychowanek może zostać  

ZASADY ZAKWATEROWANIA 

1. Przydziału wychowanka do grupy wychowawczej dokonuje dyrektor Ośrodka. 

3. Zakwaterowania wychowanków w sypialniach dokonują wychowawcy. 

4. Przeniesienia wychowanka do innej sypialni może dokonać wychowawca. 

5. Przeniesienia wychowanka do innej grupy wychowawczej dokonuje dyrektor Ośrodka na 

prośbę rodziców/opiekunów/wychowawcy/psychologa 

ZASADY PRZYJMOWANIA GOŚCI W INTERNACIE, UDZIELANIA PRZEPUSTEK i WYJŚĆ Z INTERNATU 

1. Rodzice/opiekunowie prawni/ krewni  mogą odwiedzać wychowanków Internatu w godzinach  

16:00-19:00 po uprzednim zgłoszeniu planowanych odwiedzin wychowawcy Internatu. 
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2. Rodzice/opiekunowie prawni  mogą zabierać  wychowanków Internatu poza teren SOSW 

Ziemięcice  po     uprzednim zgłoszeniu planowanego wyjścia wychowawcy. Osoby niebędące 

rodzicami/ opiekunami prawnymi mogą zabierać wychowanków poza teren Internatu TYLKO 

pod warunkiem przedstawienia pisemnego upoważnienia rodzica/opiekuna prawnego i na jego 

odpowiedzialność. 

3. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjazdu wychowanka do domu rodzinnego lub rodziny w ciągu 

tygodnia wychowanek jest zabierany przez rodzica/ opiekuna prawnego lub osobę pisemnie 

upoważnioną przez rodzica/opiekuna prawnego po uprzednim zgłoszeniu planowanych 

odwiedzin wychowawcy Internatu. 

 

Pracownicy pedagogiczni 

Do zadań wychowawcy grupy należy w szczególności : 

1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków. 

2. Troszczenie się o harmonijny rozwój wychowanków. 

3. Szanowanie godności wychowanka oraz chronienie go przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej. 

4. Szanowanie myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych wychowanka. 

5. Stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i rozwijania zainteresowań wychowanka. 

6. Prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi, samorządności, turystyki, sportu i kultury 

dostosowane do wieku, potrzeb i zainteresowań wychowanka. 

7. Troska (wspólnie z wychowankami) o porządek i estetykę pomieszczeń należących do grupy i 

internatu. 

8. Realizowanie zadań planu rocznego Internatu.  

9. Współpracowanie ze szkołą i rodzicami w zakresie postępów w nauce i zachowaniu. 

10. Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

11. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Wychowankowie internatu 

Wychowanek ma prawo do : 

1. Bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia płatnego według ustalonej stawki. 

2. Korzystania z pomieszczeń i urządzeń, którymi dysponuje Internat. 



Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ziemięcicach 
 

3. Właściwie zorganizowanego nauczania , wychowania i opieki. 

4. Rozwoju we własnym tempie. 

5. Zwracania się do wszystkich pracowników ośrodka ze swoimi problemami i uzyskiwaniu 

pomocy w ich rozwiązywaniu. 

6. Poszanowania godności osobistej i życzliwego traktowania. 

7. Rozwijania zainteresowań. 

8. Opieki i pomocy przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej od wszystkich 

pracowników Ośrodka. 

9. Poszanowania własnej godności i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych. 

10. Udziału w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem 

11. Ochrony zdrowia. 

12. Indywidualnego wystroju i urządzania pokoi, po uzgodnieniu z wychowawca  (zgodnie z 

przepisami BHP), bez powodowania uszkodzeń  sprzętów, ścian i obiektu. 

Wychowanek ma obowiązek :  

1. Sumiennie wywiązywać się z obowiązków szkolnych, wykorzystywać jak najlepiej, adekwatnie 

do swoich możliwości, czas i warunki do nauki. 

2. Przestrzegać rozkładu dnia. 

3. Aktywnie uczestniczyć w życiu Internatu. 

4. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Ośrodka, osobom starszym 

itp., 

5. Przybywania do szkoły (internatu) najpóźniej w poniedziałek na godzinę 8.00.  

6. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości. 

7. Szanować mienie społeczne Internatu oraz kolegów i pracowników ośrodka i zwracać koszty 

celowych zniszczeń. 

8. Wychowanek ma obowiązek na prośbę wychowawcy pokazać zawartość torby i szaf w dniu 

wyjazdu z internatu lub w innych uzasadnionych okolicznościach. 

9. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać porządku, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach 

internatu,  na miarę swoich możliwości. 

10. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru, na miarę swoich możliwości. 

11. Przestrzegać ciszy nocnej od godz.22.00 do 6.00 
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W internacie obowiązują zakazy: 

1. Picia alkoholu, palenia papierosów, stosowania innych używek (środków odurzających, 

narkotyków itp.) oraz posiadania w/w używek 

2. Niszczenia mienia internatu. 

3. Używania siły fizycznej w stosunku do wychowanków, pracowników internatu. 

4. Znęcania psychicznego nad innymi wychowankami. 

5. Przywłaszczania sobie mienia internatu, kolegów, pracowników. 

6. Przebywanie poza terenem internatu bez zgody wychowawcy. 

7. Przebywania w internacie w czasie zajęć lekcyjnych i świetlicowych. 

Wyróżnienia, nagrody i kary.  

Za wzorową i przykładną postawę, za szczególne osiągnięcia w nauce, za szczególne zaangażowanie w 

zajęciach pozalekcyjnych - uczeń może być wyróżniony:   

1. pochwałą wychowawcy grupy,  

2. pochwałą dyrektora Ośrodka wobec wszystkich uczniów,  

3. listem pochwalnym wystosowanym przez dyrekcję do rodziców,  

4. nagrodą rzeczową,  

5. całkowitym lub częściowym zwolnieniem z odpłatności indywidualnej za udział w imprezie lub 

wycieczce.   

Za postępowanie niezgodne Regulaminem Internatu wychowanek może być ukarany :   

1. Upomnieniem wychowawcy  

2. Obniżeniem oceny zachowania. 

3. Upomnieniem lub naganą dyrektora Ośrodka. 

4. Ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu.  
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI PRAWNYMI 

Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do: 

1. Uzyskiwania rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia/ samopoczucia/ zachowania i 

postępów dziecka. 

2. Regularnych kontaktów z wychowawcami i opiekunami w Internacie. 

3. Uzyskiwania wsparcia wychowawców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. 

 

Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek: 

1. Złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do Internatu. 

2. Informowania na bieżąco o zmianach w zakresie sytuacji prawnej dziecka. 

3. Informowania na bieżąco o zmianach w stanie zdrowia dziecka i przyjmowanych lekach. 

4. Uiszczania opłat za wyżywienie. 

5. Współpracowania z wychowawcami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów 

wychowawczych. 

6. Zaopatrzenia dziecka w niezbędne rzeczy osobiste (ubrania, przybory toaletowe, itp.)oraz 

opisanie rzeczy osobistych dziecka imieniem i nazwiskiem. 

7. Zorganizowania transportu do/z Internatu o umówionej porze (poniedziałek do godz. 8:00, 

piątek do godz. 16:00) 

8. Odebrania z Internatu dziecka chorego. 

 

ROZKŁAD DNIA: 

16:00- 18:00 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze 

18:00-19:00 Kolacja 

19:00- 20:30 Toaleta wieczorna 

20:30-21:00 Cisza wieczorna, przygotowanie do ciszy nocnej 

21:00-6:00 Cisza nocna 

6:00-8:00 Pobudka, toaleta poranna, przekazanie dzieci na świetlicę (od 7:00), przekazanie dzieci do 

klas (od 8:00) 


