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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Internat

jest

jednostką

organizacyjną

wchodzącą

w

skład

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno – Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku.
§2
1. Wyżywienie w Internacie jest płatne.
1) Rodzice dzieci i młodzieży przebywającej w internacie wnoszą opłatę za posiłki w
stołówce internatu równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.
2) Organ prowadzący może zwolnić rodziców z całości lub części opłat.
§3
Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane
ferie szkolne.
§4
Liczba wychowanków w grupie:
1. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim wynosi nie więcej niż 16
2. niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym nie więcej niż 8.
§5
1. Internat zapewnia wychowankom całodobową opiekę.
2. Pora nocna trwa od godziny 22.00 do godziny 6.00.
3. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad
wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.
4. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden
wychowawca grupy wychowawczej.
5. W przypadku gdy w Internacie przebywa więcej niż 48 wychowanków, liczbę osób
sprawujących opiekę w porze nocnej zwiększa się o co najmniej jedną osobę na każdych
kolejnych 48 wychowanków.
6. Od zwiększenia liczby osób sprawujących opiekę w porze nocnej, o którym mowa
powyżej, można odstąpić, jeżeli usytuowanie pokoi mieszkalnych wychowanków pozwala
zapewnić nadzór nad wychowankami oraz ich bezpieczeństwo.
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§6
1. Internat zapewnia wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4
wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami
rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi.
2. Pokoje mieszkalne są wyposażone co najmniej w:
1) łóżka jednoosobowe lub tapczany, poduszki, kołdry i bieliznę pościelową,
2) szafkę do przechowywania rzeczy osobistych, dla każdego wychowanka,
3) szafy ubraniowe.
3. W Internacie znajdują się:
1) pomieszczenia

rekreacyjno-wypoczynkowe

odpowiednie

do

potrzeb

grup

wychowawczych,
2) pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej społeczności internatu,
3) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do indywidualnej pracy z wychowankiem,
4) miejsce umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków,
posiadające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności,
5) pokój dla chorych,
6) miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich
suszenie,
7) łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność
i zgodność z zasadami higieny.
§7
W Internacie mieszkają wyłącznie wychowankowie Ośrodka.
§8
1. Internat :
1) zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami,
z poszanowaniem ich prywatności;
2) podejmuje współpracę z rodzicami wychowanka.
2. W przypadku gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami wskazuje na
trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej lub na rażące zaniedbywanie przez
rodziców obowiązków wobec dziecka, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. UNICEF w Słupsku występuje do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.
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Rozdział II
Zadania Internatu
§9
Do zadań Internatu należy:
1. zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
2. zapewnienie wychowankom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce,
3. wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
4. wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowanków,
5. tworzenie wychowankom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz
organizacja ich czasu wolnego,
6. uczenie wychowanków samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia
odpowiedzialności.
§ 10
Internat zapewnia wychowankom:
1. zakwaterowanie i całodobową opiekę,
2. całodzienne wyżywienie,
3. właściwe warunki sanitarno – higieniczne,
4. miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki,
5. pokój dla chorych,
6. miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.
§ 11
Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami
ucznia, wychowawcą klasy oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
specjalistycznymi.
Rozdział III
Organizacja pracy w Internacie
§ 12
Wychowankowie Internatu podzieleni są na grupy wychowawcze.
§ 13
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Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządu Internatu.
§ 14
Do zadań zarządu samorządu grupy realizowanych w uzgodnieniu i pod opieką wychowawcy
grupy należy w szczególności:
1. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy
opiekuńczo – wychowawczej w grupie,
2. dokonywaniu podziału zadań pomiędzy członków grupy,
3. koordynowanie prac wykonywanych przez członków grupy,
4. kontrola i ocena pracy wykonywanej przez członków grupy,
5. regulowanie

wewnętrznego

życia

grupy,

rozstrzyganie

sporów,

wnioskowanie

o wyróżnienia i nagrody,
§ 15
Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca, który współdziała z młodzieżą
w realizacji zadań grupy. W przypadku zmniejszenia liczebności wychowanków w grupie
w trakcie trwania roku szkolnego, liczba grup i przydzielonych na nie godzin nie ulega
zmianie.
§ 16
Wszyscy wychowankowie mieszkający w Internacie uczestniczą w tworzeniu samorządu
Internatu.

Zarząd

samorządu

grup

wybierany

jest

na

wniosek

wychowawcy

w demokratycznych wyborach.
§ 17
Pracą samorządu Internatu kierują: wychowawca – opiekun samorządu w porozumieniu
z wychowawcami grup i zarządami samorządu grup.
§ 18
Do zadań samorządu Internatu w szczególności należy:
1. współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz
gospodarczej Internatu,
2. koordynowanie samorządnej działalności wychowawczej i wszelkich prac podejmowanych
przez grupy,
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3. rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad
współżycia wychowanków,
4. organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólno internackim,
5. reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Internatu, szkoły i
środowiska lokalnego.
§ 19
Rozkład dnia i tygodnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu
i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.
§ 20
Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w Internacie trwa 60 minut.
§ 21
Grupą wychowawczą w Internacie opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
§ 22
Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i zimowych
oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
Rozdział IV
Prawa wychowanka
§ 23
Wychowanek na prawo do:
1. Zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia.
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych Internatu służących do nauki własnej,
rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
3. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie oraz
w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach artystycznych, sportowych,
prowadzonych przez placówkę i organizacje miejskie.
4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we
wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w Internacie.
5. Poszanowanie godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
6. Współudział w sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
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7. Korzystanie z audycji telewizyjnych po godzinie 22 za zgodą kierownika bądź
wychowawcy dyżurnego ( filmy i programy o wyjątkowych walorach wychowawczych lub
poznawczych ) pod warunkiem, że nie zakłóci to spokoju pozostałym mieszkańcom Internatu.
Rozdział V
Obowiązki wychowanka
§ 24
Wychowanek ma obowiązek:
1. Systematycznie uczyć się i wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać racjonalnie czas
i warunki do nauki.
2. Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w Internacie.
3. Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej.
4. Utrzymywanie czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Internatu.
5. Uczestniczenie w pracach społecznie – użytecznych na rzecz szkoły, Internatu,
środowiska.
6. Brać udział w dyżurach wewnątrz grupowych jak i w stołówce Internatu.
7. Dokonywanie drobnych napraw i prac służących poprawie estetyki i warunków życia
w Internacie.
8. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą.
9. Regularnie uiszczać opłaty za wyżywienie w Internacie.
10. Ściśle przestrzegać rozkładu dnia w Internacie.
11. Ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie Internatu.
12. Dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, dbania o higienę
osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa.
13. Nie oddalać się poza teren Internatu bez zgody wychowawcy.
Rozdział VI
Rada samorządowa
§ 25
1. W skład Rady samorządowej wchodzą: kierownik Internatu, wychowawca – opiekun
samorządu, wychowawcy grup i przedstawiciele zarządu samorządu grup.
2. Radę Samorządową zwołuje się:
1) Na wniosek członków rady w celu przyznania wyróżnień za szczególne osiągnięcia w
pracy na rzecz społeczności Internatu oraz nadania pochwały, wyróżnienia, przyznania
stopnia wzorowego wychowanka przez kierownika internatu.
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2) Na wniosek członków rady w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom w życiu
Internatu.

Rozdział VII
Wyróżnienia i nagrody
§ 26
Za wzorową i przykładną postawę w nauce i zachowaniu wychowanek może otrzymać:
1. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków.
2. Pochwałę lub wyróżnienie kierownika Internatu wobec wychowanka (wnioskuje Rada
Samorządowa)
3. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora Ośrodka.
4. List pochwalny do rodziców.
5. Przyznanie stopnia „Wzorowego wychowanka” (wnioskuje Rada Samorządowa).
6. Nagrodę rzeczową.
Rozdział VIII
Kary
§ 27
1. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność internatu,
nieprzestrzeganie regulaminu Internatu oraz nie wywiązanie się z obowiązków –
wychowanek może być ukarany:
1) Upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy.
2) Upomnieniem lub naganą przez kierownika Internatu.
3) Powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu się wychowanka.
4) Usunięciem z Internatu.
2. Wychowanek ma prawo odwołać się od wymierzonej kary przez kierownika Internatu do
dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni.
§ 28
Decyzję o usunięciu wychowanka z Internatu podejmuje kierownik Internatu na wniosek
Rady Pedagogicznej Internatu.
§ 29
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Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do dyrektora Ośrodka.

Rozdział IX
Rekrutacja do internatu
§ 30
Zasady rekrutacji wychowanków do Internatu SOSW im UNICEF w Słupsku zawarte są
w odrębnych przepisach.
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