
Regulamin Internatu 

I 
   Internat stanowi część szkoły i zapewnia całodobową opiekę młodzieży uczącej się w Wielkopolskim 

Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie oraz w innych szkołach. 

1. Zapewnia mieszkańcom całodniowe zakwaterowanie i wyżywienie w dniach zajęć szkolnych 

WSCKZiU. 

2. Zapewnia warunki sanitarno – higieniczne. 

3. Zapewnia warunki do nauki i rozwoju zainteresowań. 

4. Rozwija samorządność i samodzielność uczniów –Młodzieżowa Rada Internatu. 

II 

Przyjęcie do internatu odbywa się na podstawie podania i zaopiniowaniu przez kierownika internatu lub 

komisję. 

III 

Wysokość i zasady odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie  ustala  dyrektor szkoły  w porozumieniu z 

organem prowadzącym  i kierownikiem internatu. 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

IV 

1. Mieszkaniec internatu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującego regulaminu. 

2. Przejęcie pokoju odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzonego podpisem 

mieszkańców lub po sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika  internatu. 

3. Z dodatkowo otrzymanego wyposażenia należy rozliczyć się przed opuszczeniem internatu. 

4. Opłaty za miejsce i wyżywienie w internacie należy uiścić do 10 dnia miesiąca. 

5. Prośby o przesunięcie terminu płatności należy składać w formie pisemnej do kierownika internatu. 

6. Podania o zwolnienie z opłat za zakwaterowanie należy składać w formie pisemnej do dyrektora szkoły. 

7. Mieszkańca, który zalega z opłatami za internat można pozbawić miejsca w internacie. 

8. W przydzielaniu miejsc w pokojach brane mogą być pod uwagę propozycje mieszkańców. 

9. Wykwaterowany mieszkaniec zobowiązany jest: 

- zdać pobrane wyposażenie dodatkowe i pozostawić pokój w należytym porządku, 

- uregulować wszystkie opłaty, 

- wymeldować się w Biurze Ewidencji Ludności, 

- zabrać z pokoju swoje mienie. 

10. Wykwaterowanie następuje po sprawdzeniu pokoju przez pracownika internatu i wypełnieniu protokołu 

zdawczo- odbiorczego, uwzględniającego stopień zniszczenia sprzętu. 

 

PORZĄDEK W OBIEKCIE 

V 

W internacie zabrania się: 

1. Zamieszkiwania bez zgody kierownika internatu. 

2. Zachowania utrudniającego zamieszkiwanie innym osobom. 

3. Wnoszenia przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. 

4. Dorabiania kluczy  i zabierania kluczy na zajęcia lekcyjne. 

5. Wnoszenia wartościowych przedmiotów, które nie są niezbędne do nauki i mieszkiwania w 

internacie. 

6. Sprzedawania, podawania, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i dopalaczy 

oraz przebywania pod ich wpływem na terenie internatu. 

7. Palenia papierosów. 

8. Używania  kuchenek i grzejników elektrycznych oraz gotowania potraw w pokojach. 

9. Trwałego dekorowania wnętrza pokoju. 

10. Oglądania programów telewizyjnych  po  godzinie 2200 bez uzgodnienia z pracownikami internatu. 

11. Przynoszenia zastawy stołowej ze stołówki do pokoju. 

12. Zakłócania ciszy w godzinach nauki własnej –17 00 - 19 00. 

13. Przebywania w pokojach w godzinach  lekcji bez zgłoszenia wychowawcy dyżurnemu. 

14. Przyjmowania gości poza czasem odwiedzin i bez uzgodnienia z wychowawcą dyżurnym. 

15. Wychodzenia do miasta bez dokonania wpisu w „Zeszycie wyjść do miasta”. 

16. Wychodzenia poza internat później niż do 2100 bez uzgodnienia z wychowawcą dyżurnym. 

 



VI 

Od godziny 2200 do 600 obowiązuje cisza nocna. 

VII 

1. Prawo wstępu do pokoju przysługuje kierownikowi internatu, dyrektorowi szkoły, wychowawcom 

internatu w celu dokonania kontroli przestrzegania regulaminu oraz pracownikom obsługi w celu 

wykonania napraw lub czynności porządkowych. Kontrola szaf i szafek dokonywana jest w obecności 

przedstawiciela młodzieży. 

2. W uzasadnionych przypadkach oraz podczas dni wolnych od nauki prawo wstępu przysługuje wyżej 

wymienionym osobom bez obecności mieszkańców. 

VIII 

1. Odwiedziny mieszkańców internatu mogą odbywać się  w godzinach od 1600 do 2030.  

2. Odwiedzający obowiązany jest przestrzegać zasad obowiązujących w internacie i nie zakłócać spokoju 

innym mieszkańcom. Za zachowanie swoich gości odpowiadają mieszkańcy pokoju. 

3. Odwiedzający obowiązany jest pozostawić w pokoju wychowawców lub portierni dowód tożsamości, 

podać nazwisko odwiedzanego mieszkańca internatu i pokój. 

4. Za osoby nieprawnie przebywające w pokoju odpowiadają jego mieszkańcy. 

Osoba odwiedzająca może zostać zmuszona do opuszczenia internatu, jeśli narusza obowiązujące przepisy. 

 

UPRAWNIENIA MIESZKAŃCÓW INTERNATU 

IX 

1. Mieszkańcy internatu mogą zgłaszać propozycje dotyczące organizacji życia w internacie kierownikowi 

lub wychowawcom dyżurnym osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela rady Internatu. 

2. Mieszkańcy mają prawo do korzystania  ze wszystkich urządzeń internatu. 

3. Mieszkańcy mają prawo za  zgodą kierownika internatu zmieniać pokoje. 

4. Mieszkańcy mają prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane wyżywienie pod warunkiem, że 

zgłoszą fakt rezygnacji z posiłków przynajmniej dwa dni wcześniej i opuszczą internat do godziny 2100 

w przeddzień niewykorzystanego dnia żywieniowego. 

5. Po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą dyżurnym możliwe jest przedłużenie czasu wyjścia poza 

2200 osobom ze szkół  dla dorosłych i studentom. W sytuacji, kiedy osoba nie wróci do internatu w 

ustalonym czasie, nie ma możliwości powtórnego uzyskania takiej zgody. 

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW 

X 

 Każdy mieszkaniec obowiązany jest szanować mienie internatu: a w szczególności: 

1. Dbać o stan przydzielonego pokoju i jego wyposażenia. 

2. Utrzymywać czystość w pokojach  pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

3. Zapobiegać zniszczeniom dokonywanym przez innych. 

4. Informować pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem o rezygnacji z zakwaterowania w internacie, 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW 

XI 

1. Za naruszenie regulaminu mieszkaniec ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i otrzymuje upomnienie 

wychowawcy lub kierownika int. Ponowne złamanie zasad powoduje powiadomienie rodziców, a 

następnie usunięcie z internatu na czas określony lub na stałe. 

2. Naruszenie regulaminu pod wpływem alkoholu powoduje usunięcie z internatu. 

XII 

1. Za zniszczenie lub uszkodzenie pokoju lub jego wyposażenia, za brak pewnych jego elementów 

odpowiedzialność finansową ponosi sprawca lub mieszkańcy danego pokoju. 

2. Za szkody w mieniu wspólnym odpowiedzialność ponosi sprawca lub wszyscy mieszkańcy internatu. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

XIII 

Regulamin dotyczy wszystkich mieszkańców internatu. 

 

 

 


