REGULAMIN WYCHOWANKA INTERNATU
UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
w DSOSW nr 13 dla NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH
im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

Podstawy Prawne :
1. Deklaracja Praw Człowieka.
2. Konwencja Praw Dziecka.
3. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7. 09. 1991 r. z późniejszymi zmianami.
4. Statut DSOSW nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.
ROZDZIAŁ I
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Internat Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym nr. 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii
Grzegorzewskiej z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 16 jest placówką opiekuńczo –
wychowawczą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mieszkających poza siedzibą
szkoły.
2. Internat stanowi integralną część DSOSW nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących
im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu.
3. Nadzór pedagogiczny, opiekuńczy i administracyjny sprawuje Dyrektor Ośrodka.
4. Całokształtem spraw wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych kieruje
powołany przez Dyrektora Ośrodka Kierownik Internatu.
2. Internat tworzy cała społeczność internatu w skład której wchodzą wychowankowie,
wychowawcy oraz kierownik internatu .
3. Członkowie społeczności internatu uczestniczą w życiu placówki.
4. Regulamin jest najwyższym prawem na terenie internatu i wszystkie przepisy prawa
wewnętrznego muszą być z nim zgodne.
5. Każdy członek społeczności internatu ma prawo do informacji o obowiązujących
w internacie przepisach prawa oraz obowiązek ich znajomości i przestrzegania.
ROZDZIAŁ II
§ 2 CELE I ZADANIA INTERNATU
1.Internat realizuje cele i zadania zgodne ze Statutem DSOSW nr 13 w oparciu
o Program Wychowawczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2. Zadaniem internatu jest zapewnienie młodzieży mieszkającej w placówce
całodobowej opieki i wychowania w czasie odbywania przez nich nauki poza

miejscem stałego zamieszkania, od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem okresu ferii
i ustalonych przez Radę Pedagogiczną dni wyjazdowych.
3. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, właściwych warunków
sanitarno – higienicznych oraz warunków do nauki.
4. Zapewnienie i stworzenie wychowankom warunków sprzyjających rozwojowi
zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki.
5. Organizowanie przy współudziale wychowanków życia codziennego, wdrażanie
do współpracy i współdziałania, wyrabianie nawyków kulturalnego i higienicznego
trybu życia.
6. Wdrażanie młodzieży do samodzielności i samorządności, wyrabianie zaradności
życiowej.
7. Wyrabianie nawyków sumiennej i rzetelnej pracy.
8. Internat planuje i realizuje swoje zadania współdziałając ze szkołą i rodzicami.
ROZDZIAŁ III
§ 3 ORGANY INTERNATU
1.Organami Internatu są :
- Rada Wychowawców Internatu.
W skład Rady Wychowawców Internatu wchodzą : kierownik internatu jako
przewodniczący oraz wychowawcy internatu.
- Młodzieżowa Rada Internatu jako przedstawiciel ogółu wychowanków
mieszkających w internacie.
2. Do zadań Rady Wychowawców Internatu należy w szczególności :
- opracowywanie planów pracy z grupą,
- opiniowanie całokształtu spraw opiekuńczo – wychowawczych,
- inicjowanie i organizowanie różnych form działalności opiekuńczo – wychowawczej,
- podejmowanie decyzji w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom,
- dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo – wychowawczej,
- ustalanie wniosków zmierzajacych do stałego podnoszenia efektywności pracy
i poziomu jej działalności.
ROZDZIAŁ IV
§ 4 ORGANIZACJA PRACY INTERNATU
1. Internat Szkół Ponadgimnazjalnych DSOSW nr 13 we Wrocławiu pracuje w
czasie zajęć prowadzonych przez szkołę.
2. Wychowankowie są podzieleni na grupy wychowawcze.
3. Liczba grup wychowawczych uzależniona jest od ilości wychowanków
zamieszkujących w danym roku szkolnym w internacie zgodnie z zatwierdzonym
na dany rok szkolny arkuszem organizacyjnym szkoły.
4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 8 – 10 osób.
5. W przypadku wystąpienia niepełnosprawności sprzężonych liczbę wychowanków
w grupie można obniżyć o 2 osoby.
6. W uzasadnionych przypadkach , za zgodą Rady Pedagogicznej liczba
wychowanków w grupie wychowawczej może liczyć do 12 osób.

7. Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia w grupach, zajęcia
indywidualne oraz wypoczynek i różne formy rozrywki.
8. Wychowankowie grupy mają możliwość wybrania przewodniczącego grupy.
9. Ogół wychowanków internatu wybiera spośród siebie w tajnych wyborach
Młodzieżową Radę Internatu.
10. Internat zapewnia całodzienne wyżywienie wychowankom internatu.
11. Wychowankowie mieszkający w internacie mają do dyspozycji :
- pomieszczenia sypialnie
- pokoje „ cichej nauki „
- pracownie komputerowe oraz salę projekcyjną
- kuchenkę
- sale ćwiczeń
- pomieszczenia higieniczno – sanitarne.
§ 5 WYCHOWAWCY
1. Zajęcia wychowawcze i opiekuńcze prowadzą zatrudnieni przez Dyrektora
Ośrodka wychowawcy.
2. Obowiazki wychowawcy internatu okreslają odpowiednie postanowienia art.6
ustawy Karty Nauczyciela, a ponadto do obowiązków wychowawcy należy :
- stworzenie wychowankom odpowiednich warunków do nauki.
- ustalanie wspólnie z grupą wychowawczą zadań i kierowania prawidłowym ich
wykonywaniem.
- wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażanie ich do samoobsługi.
- udzielanie pomocy w rozwijaniu działalności samorządowej wychowanków
w internacie.
- udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności
powstających na tle niepowodzeń szkolnych i kontaktów rówieśniczych.
- współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w zakresie postępów w nauce,
frekwencji i zachowania poszczególnych wychowanków.
- troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowanie u nich
nawyków przestrzegania zasad higieny.
§ 6 ZASADY PRZYJĘĆ
1. Przyjęcia do internatu dokonuje Rada Wychowawców Internatu.
2. O przyjęciu do internatu decyduje :
- odległość od miejsca zamieszkania ( codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy
lub w istotny sposób utrudniony ).
- stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie
- frekwencja szkolna i zachowanie.
- uregulowane należności związane z odpłatnością za wyżywienie ( stawka dzienna
6,50 zł.) oraz należności zwiazane z ponoszeniem odpowiedzialności materialnej
za wyrządzone szkody i zniszczenia.

3. Wychowankowie, którzy zostali dyscyplinarnie skreśleni z internatu oraz
wychowankowie, którzy otrzymali naganę kierownika internatu, będą
przyjmowani w drugiej kolejności.
4. Potrzebne dokumenty :
- dokumentacja medyczna , w szczególności okulistyczna , niezbędna do
prawidłowego sprawowania opieki w trosce o zdrowie i życie wychowanków.
- podanie do internatu – termin składania podań dla wychowanków, którzy
mieszkali w internacie w ubiegłych latach i nadal starają sie o miejsce
w internacie jest określony do dnia 30 . 05. danego roku szkolnego.
- wypełniona przez rodziców lub opiekunów prawnych ankieta dot. informacji
związanych z prowadzeniem dokumentacji wychowawczej oraz informacji
o stanie zdrowia dziecka.
- podpisana przez rodziców lub opiekunów prawnych zgoda na samodzielne
wyjścia i wyjazdy do domu, zgoda na ponoszenie odpowiedzialności materialnej
za wyrządzone przez dziecko szkody i zniszczenia oraz zgoda na udzielenie pomocy
medycznej w razie konieczności.
5. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo do odwołania
do Dyrektora.
ROZDZIAŁ V
§ 7 PRAWA MIESZKAŃCÓW INTERNATU
Wychowanek ma prawo do :
1. Zakwaterowania na czas roku szkolnego,
2. Korzystania z pomieszczeń sypialnych, urządzeń sanitarnych, wszystkich
pracowni zgodnie z regulaminem korzystania z tych pracowni oraz innych
pomieszczeń ogólnego użytku,
3. Otrzymania opieki medycznej w przypadku nagłych problemów zdrowotnych,
4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
i we wszystkich sprawach dotyczących nauki i związanych z pobytem
w internacie,
5. Wychowankowie nowoprzybyli, szczególnie w okresie adaptacyjnym, mają prawo
do opieki koleżeńskiej za strony starszych kolegów na terenie internatu jak
i w szkole,
6. Wybierania zarządu grupy i MRI oraz bycia wybieranym a także uczestniczenia
w tworzeniu planów pracy tych organów,
7. Wpływania na organizację życia i procesu opiekuńczo – wychowawczego
w internacie poprzez wnioskowanie i opiniowanie podejmowanych zadań,
8. Zgłaszanie MRI, wychowawcom, kierownikowi internatu wniosków dotyczących
organizacji życia w internacie i bycia informowanym o sposobie ich załatwienia,
9. Do zapewnienia poszanowania godności osobistej, dyskecji w sprawach
osobistych, korespondencji, przyjaźni i uczuć,
10. Do ochrony przed negatywnym wpływem alkoholu, tytoniu i innych używek,
11. Do właściwej organizacji czasu przeznaczonego na naukę własną, zgodnie

z zasadami higieny i technikami pracy umysłowej, korzystania z pomocy
wychowawców oraz pomocy koleżeńskiej w nauce,
12. Uczestniczenia w zajęciach na terenie internatu i poza nim oraz w innych
imprezach organizowanych na terenie miasta za zgodą wychowawcy,
13. Do samodzielnego wyjścia poza ośrodek i samodzielnych wyjazdów do domu za
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz po zaliczeniu kursu z orientacji
przestrzennej i samodzielnego poruszania się i zdania egzaminu. W okresie
zimowym samodzielne wyjścia poza teren ośrodka są możliwe do godz. 19.00,
w okresie letnim do godz. 20.00,
14. Przyjmowania za wiedzą wychowawcy na terenie internatu rodziców
( opiekunów ), krewnych i znajomych do godz. 20.00 zgodnie z obowiązującymi
zasadami odwiedzin,
14. Dysponowania czasem wolnym pod warunkiem, że na terenie internatu nie ma
planowanych zajęć , ujętych w rocznym planie pracy internatu i w kalendarzu
imprez,
15. W miarę możliwości placówki do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
16. Do uczestniczenia w pracach i zajęciach wynikających z planu wychowawczego
internatu.
ROZDZIAŁ VI
§ 8 OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW INTERNATU
Wychowanek ma obowiązek :
1. Zapoznać się z obowiazującym regulaminem i zasadami, zobowiązać się
na piśmie do ich przestrzegania,
2. Godnie reprezentować internat i dbać o jego dobre imię, zachowywać się
w każdej sytuacji w sposób nie uwłaczający godności człowieka,
3. Szanować poglady, przekonania, wolność, godność osobistą drugiego człowieka,
4. Systematycznie uczyć się i wzbogacać swoją wiedzę oraz z pożytkiem
wykorzystywać czas i warunki do nauki,
5. Uczestniczyć w pracach i zajęciach wynikających z planu wychowawczego
internatu, porządku dnia oraz zarządzeń i poleceń dyrektora, kierownika internatu,
wychowawców i MRI,
6. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom
ośrodka,
7. Przestrzegać ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych,w szczegolności w
kontaktach koleżeńskich chłopcy – dziewczęta,
8. Dbać o dobrą atmosferę w internacie, przeciwstawiać się przejawom brutalności
i wulgarności poprzez niewszczynanie kłótni, bójek i awantur oraz
nieuczestniczenie w nich, przestrzegać prawa do prywatności innych.
9. Szanować pracę własną, wychowawców i współmieszkańców, dbać o mienie
internatu oraz ponosić odpowiedzialność za zgodne z przeznaczeniem
użytkowanie sprzętu i urządzeń,

10. Zgłaszać wychowawcom lub kierownikowi internatu wszystkie usterki,
zniszczenia lub awarie. Za zniszczone przdmioty wychowanek lub jego rodzice
( opiekunowie ) ponoszą odpowiedzialność materialną,
11. W miarę możliwości uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych na rzecz
interntu, szkoły i środowiska, wykonywać prace służące poprawie estetyki
i warunków życia w internacie,
12. Dbać o mienie własne i kolegów, w należyty sposób zabezpieczać posiadane
mienie , internat nie odpowiada za zaginione pieniadze lub cenne rzeczy osobiste,
13. Zachowywać o każdej porze spokój, nie przeszkadzać współmieszkańcom
w pracy i w odpoczynku ,
14. Przestrzegać obowiązujących przpisów bhp i ppoż, powiadomić niezwłocznie
wychowawców lub innych pracowników ośrodka o dostrzeżonych sytuacjach
zagrażających zdrowiu lub życiu współmieszkańców,
15. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów- wychowankowie nie palą
tytoniu, nie piją alkoholu, nie używają narkotyków i środków odurzających.
16. Przestrzegać zasad higieny osobistej, utrzymywać czystość i estetykę
pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych i otoczenia internatu,
17. Zgłaszać niezwłocznie przypadki zachorowań,
18. Dbać o wygląd zewnętrzny, czystość , schludność, ubierać się zgodnie z ogólnie
przyjętymi normami estetycznymi i moralnymi,
19. Zgłaszać wychowawcy samodzielne wyjścia poza teren ośrodka i powroty
z takich wyjść,
20. Oszczędnie i prawidłowo użytkować energię elektryczną i wodę,
21. Regularnie i w określonym terminie uiszczać opłaty za wyżywienie.
ROZDZIAŁ VII
§ 9
Wychowankom zabrania się :
1. Picia lub posiadania alkoholu w internacie lub przybywania do internatu w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu, przebywania w towarzystwie osób będących
pod wpływem alkoholu, spożywających lub posiadających alkohol,
2. Palenia papierosów w pomieszczeniach i otoczeniu internatu,
3. Posiadania i zażywania wszelkiego rodzaju substancji odurzających,
4. Narażania życia i zdrowia własnego i współmieszkańców poprzez
nieprzestrzeganie przepisów ppoż i bhp .
5. Stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa poprzez narażanie zdrowia i życia
współmieszkańców,
6. Dopuszczania się aktów wandalizmu,
7. Dopuszczania się kradzieży, wymuszania lub innych czynów zabronionych
prawnie,
8. Notorycznego uchylania się od odpłatności za wyżywienie,
9. Samowolnego opuszczania internatu bez wiedzy i zgody wychowawcy
dyżurnego.

ROZDZIAŁ VIII
§ 10 NAGRODY REGULAMINOWE
1.
2.
3.
-

Wychowankowie internatu nagradzani są za :
aktywną pracę społeczną
pomoc koleżeńską
zaangażowanie w życie internatu
wzorową postawę i przestrzeganie postanowień regulaminu
Nagrody moga być udzielane przez wychowawcę lub kierownika internatu.
Rodzaje nagród :
pochwała wychowawcy wobec grupy
pochwała kierownika na apelu
nagroda rzeczowa
list pochwalny do rodziców
wniosek o podwyższenie oceny ze sprawowania w szkole.

ROZDZIAŁ IX
§ 11

KARY REGULAMINOWE

1. Za naruszenie postanowień regulaminu internatu, porządku dnia, zarządzeń
i poleceń dyrekcji, kierownika internatu i wychowawcy, za nieprzestrzeganie
obowiązków wychowanka internatu, za czyny chuligańskie, niszczenie mienia,
lekceważenie nauki, wagarowanie oraz rażące naruszenie norm moralnych
wychowanek podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Kary mogą być nakładane przez wychowawacę, kierownika internatu
lub dyrektora.
3. Rodzaje kar :
- nałożenie dodatkowych obowiązków
- upomnienie wychowawcy
- upomnienie wychowawcy z powiadomieniem rodziców
- zakaz dysponowania czasem wolnym
- nagana kierownika internatu na apelu z powiadomieniem rodziców
- wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania
- usunięcie z internatu
4. Decyzję o usunięciu z internatu po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego
i MRI podejmuje kierownik internatu w przypadku złamania zasad zawartych
w rozdziale VII , § 9 zgodnie z procedurą związaną ze skreśleniem wychowanka
z internatu, opisaną w Statucie Ośrodka § 99a oraz notorycznego łamania
obowiązujących reguł, w przypadku wyczerpania kar przewidzianych regulaminem
wychowanka internatu.

ROZDZIAŁ X
§ 12

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

1. Wszyscy wychowankowie internatu tworzą samorząd internatu.
2. Pracą samorządu internatu kieruje wybrana przez młodzież Młodzieżowa Rada
Internatu.
3. Opiekunem Młodzieżowej Rady Internatu jest wybrany przez młodzież
wychowawca internatu.
4. W skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzą : zarząd MRI i przewodniczący
działających sekcji.
5. Zasady wybierania i działania organów MRI oraz jego szczegółowe zadania
określa regulamin uchwalony przez mieszkańców internatu.
6. Młodzieżowa Rada Internatu może przedstawić Radzie Wychowawców Internatu,
dyrektorowi, kierownikowi internatu wnioski i opinie we wszystkich sprawach
w szczególności dotyczących podstawowych praw i obowiązków mieszkańców
internatu.
ROZDZIAŁ XI
§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wychowanek internatu jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania niniejszego
regulaminu.
2. Od każdej decyzji kierownika internatu wychowanek ma prawo odwołania do
Dyrektora Ośrodka w terminie do 7 dni.

