REGULAMIN INTERNATU

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W GNIEŹNIE

Podstawa prawna funkcjonowania Internatu:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia
2017 roku, poz. 59)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.1982 Nr 3, poz. 19
z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 967)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
(Dz.U. z dnia 27 marca 2017 roku, poz. 649)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz.U. z dnia 13 grudnia 2015 roku, poz. 1872)
 Statut Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Gnieźnie

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Przy Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Ustawicznego w Gnieźnie prowadzony jest internat

Kształcenia

Zawodowego

i

2.Szczegółową organizację pracy internatu w danym roku szkolnym określa Arkusz
organizacyjny
3.Internat jest placówką koedukacyjną
4.Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą dla uczniów Wielkopolskiego
Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie,
uczniów innych szkół oraz studentów
5.Bezpośredni nadzór nad działalnością opiekuńczo - wychowawczą sprawuje Dyrektor
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Gnieźnie
6.Pracą internatu kieruje Kierownik internatu

ROZDZIAŁ II
ZADANIA INTERNATU
§2
1.Do zadań internatu należy:
 zapewnienie mieszkańcom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
 zapewnienie mieszkańcom warunków do nauki
 wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień
 wspieranie w rozwiązywaniu problemów
 tworzenie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie, turystyce
oraz organizacja ich czasu wolnego
 przygotowanie mieszkańców do samodzielności, tolerancji oraz wyrobienie w nich
poczucia odpowiedzialności
2.Internat zapewnia mieszkańcom:
 zakwaterowania i całodobową opiekę
 właściwe warunki sanitarno – higienicznych
 warunki do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki
 pomieszczenia do samodzielnego przygotowywania posiłków
 zaplecze sportowo – rekreacyjne pozwalające na upowszechnianie kultury
fizycznej, dbałości o stan zdrowia

§3
Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą, organizacjami
młodzieżowymi, społecznymi oraz placówkami/ instytucjami środowiska lokalnego

ROZDZIAŁ III
MIESZKAŃCY INTERNATU
§4
WARUNKI PRZYJĘCIA DO INTERNATU
1.O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń Wielkopolskiego Samorządowego
Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie mieszkający w
miejscowości poza Gnieznem, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub
niemożliwy
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( uzasadnionych warunkami zdrowotnymi
i wychowawczymi) do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w Gnieźnie
3.Do internatu, w przypadku wolnych miejsc mogą zostać przyjęci również uczniowie
innych szkół średnich oraz studenci
4.Ubiegający się o przyjęcie do internatu uczeń/student składa w Sekretariacie Centrum
Wniosek o przyjęcie do internatu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Gnieźnie w terminie określonym przez Dyrektora Centrum
5.Uczniow/studentowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo
odwołania się do organu prowadzącego szkołę

§5
ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W INTERNACIE
1.Pobyt w internacie jest odpłatny
2.Wysokość miesięcznej odpłatności za pobyt w internacie reguluje Uchwała Rady
Centrum i Zarządzenie Dyrektora Centrum. Opłata nie może być wyższa niż 25%
wysokości miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku
kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie

Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2015 roku, poz.748 z późniejszymi zmianami)
3.Opłaty za pobyt w internacie mieszkaniec ma obowiązek uiszczać na wskazany
rachunek bankowy, w terminach określonych na każdy miesiąc przez dyrektora Centrum
w stosownym komunikacie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek mieszkańca, Dyrektor Centrum
może wyrazić zgodę na zmianę terminu dokonania opłaty (na podstawie wydanej
decyzji)
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub trudnej sytuacji materialnej
rodziny organ prowadzący szkołę, na wniosek Dyrektora Centrum, może zwolnić
mieszkańca internatu z całości lub części opłat za pobyt w internacie
5.Opłaty za pobyt w internacie są zróżnicowane (uczniowie Centrum, uczniowie innych
szkół średnich, uczniowie kierunków zaocznych, studenci):
 mieszkaniec będący uczniem Wielkopolskiego Samorządowego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie pokrywa częściowy koszt
zakwaterowania
 pozostali mieszkańcy pokrywają częściowy lecz wyższy koszt zakwaterowania
6.Mieszkaniec internatu może zwrócić się o obniżenie kosztu pobytu w internacie w
przypadku nieobecności (ciągłej) przez co najmniej 14 dni w danym miesiącu – składa
wówczas do Dyrektora Centrum wniosek wraz z uzasadnienie, a Dyrektor Centrum
wydaje w uzasadnionych przypadkach stosowną decyzję

§6
PRAWA MIESZKAŃCÓW INTERNATU
Mieszkaniec internatu ma prawo do:
 zakwaterowania za częściową odpłatnością – miesięczną wysokość za
zakwaterowanie na dany rok szkolny określa Rada Centrum
 korzystania z wszystkich urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących
do nauki własnej, rozwijania uzdolnień i zainteresowań, poprawy kondycji
fizycznej
 wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie
i szkole
 uczestnictwa w zajęciach sportowych, kulturalnych, innych organizowanych poza
internatem
 ochrony przed przejawami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania
jego godności osobistej
 swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli
nie narusza tym dobra innych
 wybierania i udziału w samorządzie internatu
 zgłaszania Kierownikowi internatu problemów osobistych oraz wszystkich spraw
dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, oczekiwania pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień
 współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych
internat

§7

OBOWIĄZKI/ZAKAZY MIESZKAŃCA INTERNATU
1.Mieszkaniec internatu ma obowiązek:
 przestrzegania postanowień Statutu Centrum i wynikających z Regulaminu
internatu
 systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne i praktyczne
 dbać o wysoki poziom kultury osobistej, okazywać szacunek pracownikom
internatu oraz współmieszkańcom
 współuczestniczyć w organizowaniu pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej
w internacie
 przeciwstawiania się wszelkim przejawom przemocy fizycznej, psychicznej i
słownej wśród współmieszkańców internatu
 właściwego reagowania i stosowania się do poleceń Dyrektora Centrum i
Kierownika internatu
 zgłosić Kierownikowi internatu fakt choroby, zwolnienia lekarskiego
 utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych, dbać o sprzęt i mienie
internatu; za zniszczone mienie ponoszą odpowiedzialność materialną
 przygotowywać posiłki tylko w kuchenkach znajdujących się na każdym piętrze
internatu
 zgłaszania wszystkich zauważonych usterek i awarii
 zabezpieczenia pokoju przed wyjazdem do domu
 dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych mieszkańców – przestrzegać
całkowitego zakazu:
 palenia tytoniu w pokojach i innych pomieszczeniach internatu
 spożywania alkoholu w internacie i przebywania w internacie po spożyciu
alkoholu
 używania narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających
2.W internacie obowiązuje bezwzględny zakaz:
 palenia tytoniu
 spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu
 posiadania, używania, rozprowadzani, przebywania w stanie wskazującym na
zażycie środka uzależniającego
 posiadanie na terenie internatu jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić
zagrożenie dla zdrowia, życia czy porządku publicznego lub zakazanych przez
prawo
 używania wulgarnego języka
 dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących
 przetrzymywania w internacie zwierząt
 używania w pokojach sprzętu elektrycznego (grzałki, maszynki, piecyki) oraz
otwartego ognia (świece, race, sztuczne ognie)

§8
NAGRODY
1.Rodzaje nagród:
 pochwała Kierownika internatu
 list pochwalny do rodziców/opiekunów
 nagroda książkowa
2.Mieszkaniec internatu może otrzymać nagrodę za:
 wzorowe zachowanie
 pomoc koleżeńską
 pracę społeczną w internacie
3.Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić:
 Kierownik internatu
 Rada Mieszkańców

§9

KARY
1.Rodzaje kar:
 upomnienie Kierownika internatu udzielone na piśmie
 nagana Kierownika internatu udzielona na piśmie
 skreślenie z listy mieszkańców internatu
2.Rodzaj kary uzależniony jest od rodzaju i stopnia przewinienia mieszkańca internatu
3.Mieszkaniec internatu otrzymuje karę za:
 brak przestrzegania postanowień Regulaminu internatu
 brak przestrzegani poleceń Kierownika internatu
 naganne zachowanie w stosunku do innych mieszkańców internatu, Kierownika
internatu
4.Mieszkaniec może utracić prawo do zamieszkania w internacie za:
 szczególne naruszenie zasad współżycia społecznego
 szkodliwy wpływ na społeczność zamieszkującą w internacie
 spożywanie alkoholu lub przebywanie pod wpływem alkoholu
 nadużywanie leków i innych środków odurzających
 udowodnioną kradzież
 niszczenie mienia w zajmowanych pomieszczeniach
 brak przestrzegania procedur dotyczących wypisywania swoich wyjść lub
wyjazdów w odpowiednich księgach
 utrzymujący się zły stan higieniczny zajmowanych pomieszczeń
 nie wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w Regulaminie internatu
 jeżeli uczeń zostanie usunięty ze szkoły

5.Decyzję o usunięciu mieszkańca z internatu, na wniosek Kierownika internatu i/lub
Rady Mieszkańców podejmuje Dyrektor Centrum. Mieszkaniec internatu, który utracił
prawo do zamieszkiwania w internacie otrzymuje decyzję Dyrektora Centrum na piśmie.
Ma prawo odwołania się do Dyrektora Centrum od tej decyzji w ciągu 7 dni od dnia
poinformowania o karze

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE
§ 10
1.Internat prowadzi działalność w okresach zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Jest
placówką feryjną. W uzasadnionych przypadkach uczeń/student może zamieszkać w
internacie w okresach przerw w zajęciach (z powodu np. konieczność realizacji zajęć
praktycznych)
2.Mieszkaniec internatu zobowiązany jest do dopełnienia obowiązku meldunkowego
3.Bezpośredni nadzór nad pracą dydaktyczno – wychowawczą sprawuje Dyrektor
Centrum.
4.Pracą internatu kieruje Kierownik internatu w oparciu o przygotowany Plan pracy
internatu na dany rok szkolny
5.Mieszkaniec internatu może opuszczać internat po uprzednim wpisaniu się do księgi
wyjść
6.Odwiedziny osób nie mieszkających w internacie mogą odbywać się codziennie do
godziny 22,00 w pokojach lub innych pomieszczeniach po uprzednim pozostawieniu w
recepcji dowodu tożsamości.
7.Mieszkańcy rezygnujący z zamieszkania w internacie zgłaszają ten fakt Kierownikowi
internatu i dopełniają formalności z tym związane (karta obiegowa)
8.Tryb życia mieszkańców internatu reguluje wewnętrzny regulamin opracowany przez
Kierownika internatu i Radę Mieszkańców na początku każdego roku szkolnego
9.Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia: czas na naukę, pracę na rzecz
internatu lub środowiska, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i
rozrywki

§ 11
RADA MIESZKAŃCÓW
1.Spośród wszystkich mieszkańców internatu zostaje wybrany samorząd internatu zwany
Radą Mieszkańców
2.Rada Mieszkańców wybierana jest co roku, w październiku. Pracami Rady
Mieszkańców kieruje 3 osobowy zarząd
3.Wybory do Rady Mieszkańców przeprowadza się według ordynacji na zasadach
demokratycznych przez zebranie ogółu mieszkańców internatu
4.Radzie Mieszkańców przysługuje prawo występowania w sprawach mieszkańców do
Kierownika internatu i Dyrektora Centrum
5.Rada Mieszkańców ponosi współodpowiedzialność za realizację zadań określonych w
Regulaminie internatu i Planie pracy internatu
6.Bezpośredni nadzór nad działalnością Rady Mieszkańców sprawuje Kierownik
internatu
7.Do zadań Rady Mieszkańców należy:
 inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania
 dokonywania podziału zadań pomiędzy mieszkańców internatu
 koordynowanie samorządowej działalności mieszkańców
 kontrola i ocena pracy wykonywanej przez mieszkańców
 współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej
oraz gospodarczej internatu
 rozstrzyganie sporów, poręczenie za mieszkańców oraz czuwanie nad
prawidłowym funkcjonowaniem zasad wzajemnego współżycia
 dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu
wspólnie z Kierownikiem internatu
 reprezentowanie ogółu mieszkańców i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
1.Internat umożliwia uczniom szkoły dojeżdżającym na zajęcia korzystanie z:
 pomieszczeń i pomocy dydaktycznych
 różnych form zajęć wychowawczych, kulturalno – rozrywkowych i sportowych
2.Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne pozostawione w
pokojach, pomieszczeniach i na korytarzach
3.Załącznikiem do Regulaminu Internatu są Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych

4.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem internatu obowiązują przepisy Statutu
Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Gnieźnie

Regulamin Internatu został przyjęty Uchwałą Rady Centrum Nr 14 2017/2018 w dniu 2
października 2017 roku

