Regulamin Internatu
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DWUJĘZYCZNEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, 15.02.2022
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
PRZEDMIOT I PODSTAWY PRAWNE REGULAMINU
1. Regulamin Internatu I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w
Kołobrzegu jest wewnętrznym aktem prawnym, określającym zasady działalności i
organizację Internatu, prawa i obowiązki jego mieszkańców oraz zasady odpłatności za
zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie.
2. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Statutu I Liceum Dwujęzycznego im. M. Kopernika
w Kołobrzegu i jego podstawy prawne zostały wyszczególnione w w/w Statucie. Podstawę
prawną niniejszego regulaminu stanowi:
a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. , poz. 1943, ze zm.);
b. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 996);
c. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
(Dz. U. 2017r. poz.60);
d. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 );
e. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.
624);
f.

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. Rok: 2017,
poz. 649)

g. Statut I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Kołobrzegu.

§2
DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Internacie – należy przez to rozumieć Internat I Liceum Ogólnokształcącego
Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Kołobrzegu;
2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
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3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. M. Kopernika w Kołobrzegu;
4. I LO Dwujęzyczne – należy przez to rozumieć I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im.
M. Kopernika w Kołobrzegu.

§3
INTERNAT
1. Internat jest placówką opiekuńczo-wychowawczą dla młodzieży uczącej się poza miejscem
zamieszkania.
2. Internat jest integralną częścią wychowania szkolnego, wspomaga i uzupełnia pracę I LO
Dwujęzycznego oraz częściowo przejmuje od rodziców funkcje opiekuńczo-wychowawcze
na czas pobytu ucznia w Internacie.
3. Internat prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
danym roku szkolnym.
4. Internat jest placówką koedukacyjną, zapewniającą zakwaterowanie i całodobową opiekę
młodzieży.
5. Bezpośredni nadzór nad Internatem sprawuje Dyrektor I LO Dwujęzycznego za
pośrednictwem Kierownika Internatu.

Rozdział II
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OSOBY UPRAWNIONE DO ZAKWATEROWA

§4
1. Internat jest placówką przeznaczoną przede wszystkim dla uczniów I LO Dwujęzycznego, a
w uzasadnionych przypadkach także dla uczniów innych szkół średnich.

§5
1. Dyrektor I LO Dwujęzycznego może przyjąć na miejsca niewykorzystane przez osoby, o
których mowa w § 4 do dnia zakończenia rekrutacji

w danym roku szkolnym uczniów

innych szkół publicznych i niepublicznych.
2. Zasady zakwaterowania w Internacie osób, o których mowa w ust. 1, określa zarządzenie
Dyrektora I LO Dwujęzycznego, a w zakresie nieuregulowanym tym zarządzeniem – stosuje
się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
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Rozdział III
ZADANIA INTERNATU

§7
1. Do zadań Internatu należy:
a. stwarzanie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju i kształtowania
postaw życiowych wychowanków, z uwzględnieniem poczucia własnej wartości,
godności osobistej, wrażliwości moralnej, etycznej i patriotycznej, aktywności i
tolerancji;
b. przygotowanie wychowanka do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania
w dorosłym życiu w społeczeństwie;
c. zapewnienie optymalnych warunków do indywidualnej nauki, rozwoju zainteresowań
i uzdolnień oraz realizacji pasji przez wychowanków;
d. stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;
e. upowszechnianie zdrowego stylu życia, nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości
o stan zdrowia;
f.

rozwijanie samorządności wychowanków;

g. zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych;
h. wdrażanie wychowanków do samodzielnego wykonywania określonych prac
porządkowo-użytecznych;
i.

zapewnienie zakwaterowania.

2. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając z I LO Dwujęzycznym, rodzicami lub
prawnymi opiekunami wychowanków, Młodzieżową Radą Internatu oraz placówkami
działającymi w środowisku lokalnym.
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Rozdział IV
ORGANIZACJA INTERNATU
§8
1. Internat jest czynny zgodnie z organizacją pracy I LO Dwujęzycznego.
2. Agendami Internatu są:
a. Kierownik Internatu;
b. Zespół Wychowawców;
c. Młodzieżowa Rada Internatu.
3. Opiekę nad grupą wychowawczą sprawuje wyznaczony wychowawca, który współdziała z

młodzieżą w realizacji wyznaczonych zadań. Jest rzecznikiem spraw wychowanków wobec
Zespołu Wychowawców.
4. W celu realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych działa Zespół Wychowawców, w
skład którego wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Internatu.
5. Podstawą realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych Internatu jest Roczny Plan Pracy
Internatu, zatwierdzony przez Zespół Wychowawców na pierwszym zebraniu nowego roku
szkolnego.
6. Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę i pracę na rzecz Internatu,
zajęcia kulturalne i rekreacyjne oraz inne formy wypoczynku, rozrywki oraz aktywności
społecznej.
7. Wszyscy wychowankowie mieszkający w Internacie tworzą samorząd Internatu.
Reprezentantem ogółu mieszkańców Internatu jest Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu,
który uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących najważniejszych spraw Internatu.
8. W ramach zajęć pozalekcyjnych w Internacie mogą działać sekcje. Ilość i rodzaj sekcji w
każdym roku szkolnym uzależniona jest od potrzeb i zainteresowań wychowanków.
9. Odwiedziny odnotowuje się w Ewidencji Osób Wchodzących.

6

Rozdział V
WYCHOWANKOWIE
§9
ZASADY PRZYJĘCIA DO INTERNATU
1. Przyjęcie do Internatu może ubiegać się każdy uczeń I LO Dwujęzycznego, a w miarę
wolnych miejsc uczniowie innych szkół publicznych i niepublicznych.
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu mają osoby zamieszkujące miejscowości, z
których dojazd do I LO Dwujęzycznego, jest niemożliwy lub utrudniony.
3. Kandydat na mieszkańca Internatu powinien mieć:
a. stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie;
b. umiejętności współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującym regulaminem i
ogólnie przyjętymi normami postępowania.
4. Podanie o przyjęcie do Internatu składają uczniowie lub rodzice w sekretariacie I LO
Dwujęzycznego, w terminie ustalonym przez Dyrektora zgodnie z harmonogramem
rekrutacji.
5. Druk podania o przyjęcie do Internatu można pobrać w sekretariacie I LO Dwujęzycznego,
u Kierownika Internatu oraz na stronie internetowej I LO

Dwujęzycznego,

www.lokopernik.pl.
6. Podanie o przyjęcie do Internatu musi być podpisane przez pełnoletniego wychowanka,
rodziców/opiekunów prawnych.
7. Przyjęcie do Internatu zobowiązuje do systematycznego regulowania opłat za
zakwaterowanie i pełne wyżywienie wychowanka w stołówce szkolnej działającej w
internacie.
8. O przyjęciu do Internatu decyduje Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczy Kierownik
Internatu.
9. Przy zakwaterowaniu w pokojach bierze się pod uwagę:
a. wiek ucznia;
b. klasę i szkołę;
c. inne prośby w miarę możliwości lokalowych i organizacyjnych.
10. Wraz z przyjęciem dziecka do Internatu rodzice/opiekunowie prawni oraz wychowanek są
zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Internatu.
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11. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka nieletniego, zobowiązani są do osobistego
stawiennictwa w momencie zakwaterowania i wykwaterowania dziecka z internatu.
12. Z chwilą wykwaterowania z Internatu wychowanek zdaje klucz od pokoju wraz z
uzupełnioną kartą obiegową poświadczającą rozliczenie wychowanka ze wszystkimi
komórkami organizacyjnymi Internatu.
13. Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu przysługuje prawo odwołania do Dyrektora
I LO Dwujęzycznego.

§ 10
PRAWA WYCHOWANKÓW
1. Wychowankowie mają prawo do:
a. godziwych warunków socjalno-bytowych;
b. odpłatnego zakwaterowania w pokoju 2 lub 3 –osobowym, w zależności od
możliwości lokalowych w danym roku szkolnym;
c. poprawienia estetyki i wyglądu zajmowanego pokoju, po uzyskaniu zgody
Kierownika Internatu;
d. nauki i wypoczynku, zgodnie z rozkładem dnia obowiązującym w Internacie;
e. korzystania z różnych form pomocy w nauce, np. samopomocy koleżeńskiej,
pomocy wychowawców, biblioteki, pedagoga;
f. czasu wolnego, zgodnie z ust. 2 i 3;
g. przyjmowania gości od poniedziałku do czwartku w godz. 12.00 – 17.00 pod
warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
i. osoba wchodząca na teren Internatu zobowiązana jest do zgłoszenia swych
odwiedzin dyżurującemu wychowawcy, wpisaniu faktu odwiedzin do
Ewidencji Odwiedzin i pozostawienia dokumentu tożsamości,
ii. przebywanie gości w innych pokojach niż było to zgłoszone możliwe jest
tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy,
iii. wychowanek przyjmujący gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną
za ewentualne szkody przez nich wyrządzone;
h. uczestnictwa w działalności samorządowej;
i.

uczestnictwa w imprezach organizowanych dla wychowanków Internatu zgodnie z
Rocznym Planem Pracy Internatu;

j.

zachowania tajemnicy korespondencji i rozmów;
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k. należytych warunków sanitarno-higienicznych, umożliwiających przestrzeganie
zasad higieny osobistej, przy czym pomieszczenia mieszkalne sprzątają sami
wychowankowie;
l.

traktowania zgodnego z zasadami zawartymi w dokumentach najwyższego rzędu,
przyjętych do stosowania przez społeczność międzynarodową – „Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka i „Konwencji o Prawach Dziecka”, w szczególności:
i. traktowania podmiotowego i indywidualnego,
ii. poszanowania nietykalności i godności osobistej,
iii. tolerancji i poszanowania wszelkich odrębności światopoglądowych oraz
religijnych, o ile nie naruszają one dóbr innych osób.

2. Wychowanek ma prawo do rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień oraz do
uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym szkoły, Internatu i środowiska.
3. Wszyscy wychowankowie mają prawo do wyjścia poza Internat w czasie wolnym, po
wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawcy i zapisaniu się w Ewidencji Wyjść.

§ 11
OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Wychowankowie mają obowiązek:
a. znać i przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i Statutu I Liceum
Ogólnokształcącego Dwujęzycznego;
b. znać i przestrzegać przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej (ppoż.);
c. przestrzegać obowiązującego rozkładu dnia;
d. sumiennie wypełniać obowiązki szkolne, a w szczególności systematycznie
uczęszczać na zajęcia szkolne;
e. dążyć do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce;
f. dbać o zdrowie, przestrzegać zasad higieny, troszczyć się o czystość i porządek
zajmowanych pomieszczeń oraz otoczenia Internatu;
g. przestrzegać zasad współżycia społecznego;
h. wobec pracowników Internatu i współmieszkańców zachowywać się w sposób
kulturalny w duchu wzajemnego szacunku i poszanowania godności osobistej;
i.

respektować porę przeznaczoną na sen i zachowywać ciszę nocną od godziny 22.00
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do 6.00;
j.

szanować wyposażenie Internatu i dbać o nie;

k. ponosić odpowiedzialność materialną indywidualnie lub zbiorowo za zniszczone
mienie Internatu, także za szkody wyrządzone przez osoby go odwiedzające;
l.

wykonywania określonych prac na rzecz Internatu;

m. wcześniejszego poinformowania wychowawcy o zamiarze wyjazdu z Internatu i
planowanym terminie powrotu;
n. po godzinie 17.00 zapisywania swoich wyjść z Internatu w Ewidencji Wyjść
Wychowanków po wcześniejszej zgodzie dyżurującego wychowawcy;
o. w przypadku niemożności powrotu z domu do Internatu (np. choroba, zdarzenie
losowe) należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę lub
Kierownika Internatu;
p. wnosić opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z terminem;
q. wrócić do Internatu najpóźniej o godzinie 20.00, w uzasadnionych przypadkach
później – tylko za zgodą wychowawcy. Przy czym powroty o godzinie 20.00 dotyczą
klas II i wyższych. Klasy I mają obowiązek powrotu do godziny 19.00.
2. Wychowanków Internatu obowiązują zarządzenia i polecenia wydawane przez
kierownictwo i wychowawców Internatu a nie ujęte w niniejszym regulaminie.
§ 12
ZAKAZY
1. Wychowankom zabrania się:
a. samowolnego opuszczania Internatu. Szkoła i Internat nie ponoszą
odpowiedzialności za bezpieczeństwo wychowanka, który samowolnie opuścił
Internat;
b. wprowadzania osób postronnych na teren Internatu:
i. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00,
ii. w niedziele;
c. przebywania na terenie Internatu w czasie trwania zajęć lekcyjnych od godziny 8.00
do 12.00, z zastrzeżeniem ust. 2;
d. przebywania po godzinie 21.00 na terenie innych pokoi;
e. przyjmowania w pokoju innych wychowanków internatu po godzinie 21.00;
f. wnoszenia, posiadania i palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych;
g. wnoszenia, posiadania, przyjmowania, przebywania na terenie Internatu w stanie
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wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających i
psychoaktywnych lub innych podobnie działających;
h. dopuszczania się czynów nieobyczajnych i demoralizujących;
i. posiadania wszelkiego rodzaju zwierząt;
j. fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców i
pracowników Internatu, nagrywania rozmów wychowawczych, czy spotkań z
wychowawcami na telefony komórkowe lub inne urządzenia oraz umieszczania tych
materiałów

w

przestrzeni internetowej

bez

zgody

Dyrektora

I Liceum

Ogólnokształcącego Dwujęzycznego i osoby nagranej lub sfotografowanej oraz
upowszechniania ich w inny sposób;
k.

przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych oraz znajdujących się pod wpływem środków
i substancji, o których mowa w pkt. f-g;

l. zamykania się w pokojach (m.in. przepisy ppoż.);
m. posiadania sprzętu AGD w pokojach (opiekaczy, grzejników, tosterów itp.);
n. wynoszenia naczyń ze stołówki;
o. usuwania bądź zakrywania znaków informacyjnych i ostrzegawczych, a w
szczególności dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego i kierunków
ewakuacji oraz oznakowania urządzeń elektrycznych, zaworów i hydrantów;
p. wyrzucania przez okna jakichkolwiek przedmiotów;
q. pozostawiania w pokojach bez dozoru włączonego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w tym włączonych do sieci ładowarek i zasilaczy.
2. Wychowankowie mogą przebywać na terenie Internatu w czasie trwania zajęć lekcyjnych od
godziny 8.00 do 12.00, wyłącznie w przypadkach:
a. wcześniejszego skończenia/późniejszego rozpoczęcia zajęć lekcyjnych;
b. złego samopoczucia,
W obu przypadkach po wcześniejszym poinformowaniu Kierownika Internatu oraz
wpisaniu tego faktu do właściwej ewidencji.
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§ 13
NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
1. Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu Internatu, wysoką kulturę osobistą,
wychowanek może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
a. wyróżnienie przez wychowawcę na zebraniu grupy wychowawczej lub wszystkich
mieszkańców Internatu;
b. pochwałę lub wyróżnienie udzielone przez Kierownika Internatu;
c. list pochwalny wysłany do rodziców lub opiekunów.
2. Nagrody przyznaje się po zaopiniowaniu przez Zespół Wychowawców. Młodzieżowa Rada
Internatu może wnioskować do Zespołu Wychowawców o przyznanie nagrody lub
wyróżnienia.

O nagrodzie/wyróżnieniu Wychowawca internatu informuję Wychowawcę klasy.

§ 14
KARY

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka Internatu, naruszanie niniejszego
Regulaminu, stosuje się następujące środki wychowawcze (kary):
a. Upomnienie Wychowawcy;
b. Nagana Wychowawcy;
c. Nagana Kierownika;
d. Wydalenie z Internatu.
O karze Wychowawca/Kierownik internatu informuje wychowawcę klasy

§ 15
ODWOŁANIA
1. Od otrzymanej kary, o której mowa w § 14 wychowankowi przysługuje odwołanie.
12

2. Odwołanie od kary zastosowanej przez:
a. wychowawcę – przysługuje do Kierownika Internatu;
b. Kierownika Internatu – przysługuje do Dyrektora I LO Dwujęzycznego.
3. Od rozstrzygnięć Dyrektora I LO Dwujęzycznego, podjętych w wyniku wniesionego
odwołania nie przysługuje odwołanie.

§ 16
SAMORZĄD INTERNATU

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w Internacie tworzą samorząd Internatu.
2. Wychowankowie Internatu wybierają spośród siebie zarządy samorządów grup
wychowawczych. Zarządy samorządów grup wychowawczych wybierają spośród osób
wchodzących w skład tych zarządów Zarząd Młodzieżowej Rady Internatu.
3. Do podstawowych zadań samorządu realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcami –
opiekunami grup wychowawczych należy:
a. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia efektywności wyników
nauczania i pracy opiekuńczo-wychowawczej Internatu;
b. dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy wychowawczej;
c. koordynowanie pracy wykonywanej przez członków grupy wychowawczej oraz jej
kontrola;
d. regulowanie wewnętrznego życia grupy wychowawczej i mieszkańców Internatu;
e. wnioskowanie o przyznanie wyróżnień i nagród.
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Rozdział VI
OPŁATY
§ 17
1. Zakwaterowane oraz wyżywienie w Internacie jest odpłatne.

§ 18
1. Opłatę za zakwaterowanie wnosi się w terminie do 25 dnia każdego miesiąca w formie
przelewu na wskazany rachunek bankowy – zgodnie ze stosownym Zarządzeniem
Dyrektora I LO Dwujęzycznego
2. Opłatę za wyżywienie wnosi się zgodnie z umową zawartą z ajentem stołówki.
§ 19
1. Organ prowadzący (Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego) za pośrednictwem Dyrektora I LO
Dwujęzycznego w uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodzica/opiekuna prawnego
albo pełnoletniego ucznia z częściowej lub całej opłaty za korzystanie z Internatu.
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Rozdział VII
PRACOWNICY INTERNATU
§ 20.
1. W Internacie zatrudnieni są:
a. pracownicy pedagogiczni – Kierownik Internatu i wychowawcy;
b. pracownicy obsługi.
2. Obowiązki pracowników Internatu zawarte są w zakresach czynności znajdujących się w
aktach osobowych pracowników.
3. Do podstawowych obowiązków wychowawcy należy:
a. opieka nad młodzieżą w Internacie w ramach dyżurów;
b. opracowanie planu pracy grupy wychowawczej oraz systematyczne prowadzenie zajęć
opiekuńczych i wychowawczych;
c. prowadzenie dokumentacji wychowawcy i opiekuna grupy wychowawczej;
d. realizacja zadań związanych bezpośrednio z organizacją procesu opiekuńczowychowawczego w Internacie;
e. wdrożenie zadań wynikających z funkcji Internatu do tematyki prowadzonych zajęć
opiekuńczo-wychowawczych;
f. współpraca z rodzicami wychowanków i szkołą;
g. udział w pracach Rady Pedagogicznej I LO Dwujęzycznego i Zespołu Wychowawców.
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Rozdział VIII
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW
§ 21
1. Zespół Wychowawców Internatu powołany jest do opracowywania planów pracy i
programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i
organizacyjnych w Internacie.
2. W skład Zespołu Wychowawców wchodzą:
a. Kierownik Internatu – jako przewodniczący;
b. pozostali wychowawcy zatrudnieni w Internacie – jako członkowie.
3. Do zadań Zespołu Wychowawców należy w szczególności:
a. inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo-wychowawczej;
b. opracowywanie Planu Pracy Internatu;
c. dokonywanie oceny i analizy pracy opiekuńczo-wychowawczej Internatu;
d. wyrażanie opinii w przedmiocie udzielenia wychowankom nagród i kar;
e. organizowanie samokształcenia wychowawców.
4. Z zebrania Zespołu Wychowawców sporządza się protokół.
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Rozdział IX
DOKUMENTACJA INTERNATU

§ 22
DOKUMENTACJA INTERNATU

W Internacie prowadzi się następującą dokumentację:
a. Dziennik zajęć wychowawczych;
b. Protokoły Zespołu Wychowawców;
c. Inne dokumenty i rejestry wynikające z okresowych lub bieżących potrzeb.
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