Regulamin Internatu
Szkoły Policealnej - Medycznego Studium
Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie
§1
Postanowienia ogólne
1. Internat jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, działającą na terenie
Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta
w Lublinie, przeznaczoną dla uczniów szkoły z kierunków młodzieżowych mieszkających
poza Lublinem. W sytuacji wolnych miejsc do Internatu mogą być przyjęci uczniowie
z innych szkół, dla których Organem Prowadzącym nie jest Sejmik Województwa
Lubelskiego, pod warunkiem uzyskania zgody Organu Prowadzącego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do internatu mogą zostać przyjęci uczniowie
szkoły zamieszkali w Lublinie.
3. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno-wychowawczy
oraz planuje i wykonuje swoje zadania, określone w planie pracy wychowawczoopiekuńczej internatu.
4. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności internatu, stanowi podstawę do
rozwijania samorządności mieszkańców i współodpowiedzialności za funkcjonowanie
placówki.
5. Uczniowie mogą przebywać w internacie przez cały rok szkolny, z wyłączeniem okresów
ferii świątecznych i zimowych oraz innych dłuższych przerw w nauce uwzględnionych
w harmonogramie pracy szkoły i internatu.
6. Uczniowie spoza Studium zobligowani są do wyjazdów z internatu w dni wolne od nauki
szkolnej (z wyjątkiem uczniów mieszkających poza granicami Polski, mieszkającymi
w dużej odległości od internatu oraz uczniów realizujących w soboty i niedzielę zajęcia
dodatkowe – treningi i zgrupowania sportowe).
7. Mieszkańcy Internatu zobowiązani są do korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej.
8. Uczniowie mieszkający w internacie mają obowiązek systematycznego uczestnictwa
w zajęciach szkolnych. W sytuacji nieobecności na zajęciach z powodu choroby lub złego
samopoczucia zgłaszają wychowawcy internatu swoją niedyspozycję i obecność
w internacie podczas planowych zajęć szkolnych.
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9. Mieszkańcy internatu nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych
w niniejszym Regulaminie.
10. Klauzule Informacyjnie dla mieszkańców i ich rodziców lub opiekunów prawnych,
których dane osobowe przetwarza się określa odpowiednio:

załącznik nr 2 oraz

załącznik nr 3
11. Integralną częścią Regulaminu są Procedury Postępowania w Internacie Szkoły
Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im Stanisława Liebharta w Lublinie,
które opisane są w załączniku nr 4
12. Mieszkańcy internatu, rodzice lub opiekunowie prawni podpisują stosowne oświadczenie
13. Wzór oświadczenia stanowi odpowiednio : załączniki nr 7 oraz załącznik nr 8

§2
Zasady rekrutacji i zakwaterowanie
1. Ubiegając się o przyjęcie do Internatu należy złożyć odpowiedni kwestionariusz
w sekretariacie szkoły. W przypadku uczniów niepełnoletnich kwestionariusz składają
rodzice

bądź

opiekunowie

prawni.

Formularze

kwestionariuszy

dostępne

są

w sekretariacie Szkoły.
2. Miejsce w internacie przyznaje komisja powołana przez Dyrektora Studium.
3. Warunkiem przyjęcia do internatu jest dysponowanie wolnymi miejscami w internacie.
W sytuacji wolnych miejsc uczniowie mogą także ubiegać się o przyjęcie do internat
w ciągu całego roku szkolnego. Pierwszeństwo przyjęcia do Internatu mają uczniowie
Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta
w Lublinie.
4. Po przyjęciu do Internatu sporządzą się umowę
Wzór umowy stanowi: załączniki nr 1
5. Zakwaterowanie w Internacie odbywa się w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku
szkolnego, zgodnie z harmonogramem ustalanym corocznie przez kierownika internatu.
6. Warunkiem zamieszkania w internacie jest przestrzeganie regulaminu internatu,
systematyczne regulowanie opłat za zamieszkanie i wyżywienie (za wyżywienie- z góry
za rozpoczynający się miesiąc; za zamieszkanie- do 10-go dnia każdego miesiąca) oraz
uczęszczanie na zajęcia szkolne.
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7. Prawo do zwrotu odpłatności za wyżywienie przysługuje w przypadku: wyjazdu do domu
spowodowanego chorobą, wyjazdu na wycieczkę szkolną oraz innych wyjazdów, tzw.
losowych, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności u wychowawcy internatu.
8. Nieuiszczenie odpłatności za zakwaterowanie może spowodować skreślenie z listy
mieszkańców Internatu.
9. Uczniowie

kwaterowani

są

do

pokoi

przydzielonych

przez

wychowawcę,

z uwzględnieniem osobistych potrzeb i preferencji oraz możliwości lokalowych.
10. Mieszkańcy mogą korzystać z pomieszczeń usytuowanych na terenie internatu:
sanitariatów, kuchenek, pokoi cichej nauki, sal telewizyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

poszanowaniem

potrzeb

współmieszkańców

oraz

zachowaniem

przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.
11. Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w internacie mogą, ale nie są zobowiązani
zameldować się na pobyt czasowy w internacie.
12. Rezygnację z zamieszkania w Internacie należy zgłosić do wychowawcy na co najmniej
dwa tygodnie przed planowanym terminem zwolnienia miejsca i dokonać formalności
związanych z opuszczeniem placówki.
13. W przypadku wychowanka niepełnoletniego decyzję o rezygnacji z zakwaterowania
w Internacie muszą potwierdzić rodzice lub opiekunowie prawni.

§3
Cele i zadania internatu
1. Celem internatu jest stworzenie uczniom warunków do nauki, wspomaganie opiekuńczowychowawczej roli szkoły i rodziny oraz pomoc w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
2. Zapewnienie opieki wychowawczej, zapewnienie właściwych warunków sanitarnohigienicznych, całodziennego wyżywienia oraz stworzenie optymalnych warunków do
nauki i odpoczynku.
3. Stwarzanie warunków do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz organizowanie
własnych imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i turystycznym.
4. Tworzenie warunków do swobodnego kształtowania przez mieszkańców swoich postaw
światopoglądowych, przy jednoczesnym upowszechnianiu uniwersalnych wartości
chrześcijańskich i ogólnoludzkich.
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5. Kształtowanie

zaradności

życiowej

mieszkańców,

rozwijanie

samodzielności

i samorządności oraz demokratycznych postaw obywatelskich.

§4
Organizacja pracy Internatu
1. Funkcję opiekuńczo-wychowawczą w internacie pełni rada wychowawcza internatu,
w skład której wchodzą : kierownik internatu i wychowawcy.
2. Pracą w internacie kieruje kierownik internatu, który bezpośrednio podlega dyrektorowi
szkoły.
3. Wychowawcy sprawują opiekę w internacie zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy.
Podstawową komórką organizacyjną internatu jest grupa wychowawcza. Opiekę
wychowawczą

nad

grupą

sprawuje

wychowawca

grupy,

który

współdziała

z wychowankami w realizacji planowanych i podjętych działań.
4. Reprezentantami ogółu mieszkańców jest samorząd internatu - młodzieżowa rada
internatu. W skład samorządu wchodzą mieszkańcy wybrani w demokratycznych
wyborach, w terminie ustalonym przez kierownika internatu i wychowawcę - opiekuna
samorządu.
5. Opiekę nad samorządem sprawuje wyznaczony przez kierownika internatu wychowawca.
Samorząd wybierany jest na dany rok szkolny do dnia 30 września i pełni swoją funkcję
do kolejnych wyborów.
6. Do zadań samorządu internatu w szczególności należą:
1) koordynowanie samorządnej działalności mieszkańców i wszelkich prac
podejmowanych przez grupę, na terenie internatu, szkoły i poza nią,
2) rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem
z zastosowaniem zasad współżycia w grupie,
3) organizowanie imprez i uroczystości na terenie szkoły i internatu,
4) reprezentowanie ogółu mieszkańców i ich potrzeb, współpraca z dyrekcją szkoły,
radą wychowawczą internatu, radą pedagogiczną, samorządem szkoły.
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§5
Prawa mieszkańców
1. Mieszkańcy mają prawo do korzystania z pomieszczeń, sprzętów i pomocy
dydaktycznych internatu, służących do nauki własnej oraz rozwijania i pogłębiania
zainteresowań i uzdolnień, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem ich użytkowania.
2. Mają prawo do wypoczynku, uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych
w internacie

oraz

w

innych

zajęciach

kulturalnych,

naukowych,

sportowych

i turystycznych.
3. Mają

prawo

do

współudziału

w

decydowaniu

o

sprawach

wychowawczych

i organizacyjnych internatu.
4. Mają prawo do przyjmowania osób odwiedzających, po uprzednim zgłoszeniu wizyty,
przy przestrzeganiu ustalonych przepisów porządkowych oraz przedłożeniu dokumentu
tożsamości gościa w portierni. Odwiedziny w pokojach odbywają się do godziny 21.00.
Pobyt gości nie może zakłócać ustalonego regulaminem porządku. Osoba przyjmująca
gości ponosi odpowiedzialność za ich zachowanie.
5. Mają prawo do korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów
osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie.

§6
Obowiązki mieszkańców
1. Mieszkańcy mają obowiązek przestrzegać postanowień przepisów porządkowych,
bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych oraz zarządzeń wewnętrznych dyrektora
studium i kierownika internatu.
2. Mieszkańcy internatu winni dbać o swoje zdrowie, wystrzegać się wszelkich, szkodliwych
nałogów, dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa i bycia, porządek
w pokoju i pomieszczeniach ogólnego użytku. O chorobie lub wypadku (także o chorobie
przewlekłej i przyjmowanych lekach) należy niezwłocznie zawiadomić dyżurnego
wychowawcę lub kierownika internatu.
3. Uczniowie Studium mieszkający w Internacie mają obowiązek zgłaszania wychowawcy
i każdorazowego zarejestrowania w odpowiednim zeszycie wyjazdu oraz powrotu do
domu, a także noclegu poza internatem w godz. 22.00-06.00. Wyjścia i powroty do
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internatu po godzinie 22.00 należy wcześniej ustalić z wychowawcą i wpisać do zeszytu
wyjść. W sytuacji nagłej i braku możliwości osobistego kontaktu, uczniowie Studium
mieszkający w Internacie mają obowiązek zawiadomić telefonicznie o planowanym
późniejszym powrocie dyżurnego wychowawcę.
4. Mieszkańcy Internatu uczący się w innych szkołach, mają obowiązek dostarczenia do
wychowawcy grupy szkolnych planów zajęć. Przebywanie poza Internatem Studium
odbywa się za wiedzą i pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Każdorazowe
wyjście poza internat i powrót należy zgłosić dyżurnemu wychowawcy, który odnotowuje
ten fakt w księdze wyjść.
5. Mieszkańcy mają obowiązek utrzymać porządek, czystość i estetykę pokojów
mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych do użytku ogólnego.
6. Mają obowiązek rzetelnego pełnienia dyżurów porządkowych, w tym kontrolowania stanu
higienicznego pomieszczeń sanitarnych i kuchenek oraz zgłaszania zauważonych awarii
wychowawcom i pracownikom obsługi. Obowiązki dyżurnych porządkowych określa
odrębny regulamin.
7. Mają obowiązek przygotowania pokoju w internacie przed wszystkimi dłuższymi
przerwami od nauki tj. ferie zimowe, świąteczne, wakacje; zgodnie z zaleceniami
określonymi w zarządzeniu kierownika internatu.
8. Mają obowiązek przechowywania żywności w miejscach do tego przeznaczonych.
9. Mieszkańcy ponoszą odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju oraz za
wszelkie zawinione zniszczenia pomieszczeń lub wyposażenia internatu. Mają obowiązek
dbać o dobro wspólne oraz uczestniczyć w doraźnych pracach na rzecz internatu
i środowiska.
Wzór oświadczenia przyjęcia pieczy nad mieniem stanowią:

załączniki nr 5 oraz

załącznik nr 6
10. Mają obowiązek niezwłocznego poinformowania wychowawcy lub kierownika internatu
o zauważonej awarii, kradzieży lub dewastacji na terenie internatu i szkoły.
11. Mają obowiązek przestrzegania bezwzględnej ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.30.

§7
Przepisy porządkowe
Mieszkańcom stanowczo zabrania się na terenie Internatu i Szkoły:
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1. Palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu, przebywania pod jego wpływem
oraz

pod

wpływem

innych

środków

odurzających,

posiadania,

przyjmowania

i rozprowadzania narkotyków, dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych,
uprawiania

gier hazardowych, stosowania

przemocy i

przejawiania zachowań

agresywnych, kradzieży, zachowań seksualnych, wspólnego spania w łóżku oraz innych
zachowań niezgodnych z normami społecznymi i prawnymi.
2. Przyjmowania wizyt osób nietrzeźwych oraz udzielania noclegu osobom postronnym.
Nocowanie w internacie osób spoza listy mieszkańców każdorazowo wymaga zgody
kierownika internatu.
3. Samowolnej zmiany przydzielonego pokoju, dokonywania zmian w ich urządzeniu
i umeblowaniu. Stan wyposażenia pokoi musi być zgodny ze spisem inwentaryzacyjnym
przeprowadzanym corocznie oraz doraźnie według potrzeb.
4. Używania w pokojach żelazek, grzałek, grzejników elektrycznych oraz wszelkich
urządzeń grożących pożarem. Korzystając z pomieszczeń i urządzeń internatu oraz
własnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mieszkańcy są zobowiązani do
zachowania zasad przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny.
5. Wymieniania i przerabiania zamków w drzwiach oraz dorabiania kluczy do pomieszczeń
ogólnego użytku (pralnie, kuchenki, sale TV i inne).
6. Samowolnego przenoszenia sprzętu i wyposażenia z pomieszczeń ogólnego użytku.
7. Niszczenia ścian przez naklejania plakatów, samodzielne wbijanie gwoździ.
8. Odstępowania i odsprzedawania kart żywnościowych oraz wprowadzania na posiłki osób
nieupoważnionych do korzystania ze stołówki. Zasady korzystania ze stołówki określa
odrębny regulamin.
9. Wychowawca ma prawo wejść do pokoju w każdej chwili podczas obecności
mieszkańców pokoju. Podczas nieobecności mieszkańców pokoju w sytuacjach nagłych
(podejrzenie wypadku, złamania regulaminu internatu, awarii, zabezpieczenia pokoju na
czas dłuższych wyjazdów, ferii i świąt) i związanych z kontrolą przestrzegania przepisów
higieniczno-porządkowych.
10. Mieszkańcy Internatu przebywając w pokojach zobligowani są ze względów
bezpieczeństwa do nie zamykania pokoi od wewnątrz.
11. Wychowankowie każdorazowo wychodząc z pokoju mają obowiązek zamykania drzwi na
klucz i zabierania klucza ze sobą.
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12. Internat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste wychowanków pozostawione
w nie zamkniętych pokojach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku.

§8
Nagrody i kary
1. Za wzorową i przykładną postawę, aktywny udział w życiu internatu oraz wysoką kulturę
osobistą mieszkańcy internatu mogą otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy grupy,
2) pochwałę kierownika internatu,
3) dyplom uznania, list gratulacyjny dyrektora szkoły,
4) nagrodę rzeczową.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu, naruszanie przepisów porządkowych obowiązujących
w internacie, naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność
internacką, czyny chuligańskie oraz niszczenie mienia mieszkańcy mogą być ukarani:
1) upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę grupy,
2) upomnieniem lub naganą udzieloną przez kierownika internatu,
3) przeniesieniem do innego pokoju,
4) powiadomieniem pisemnym rodziców o nagannym zachowaniu,
5) upomnieniem lub naganą udzieloną przez dyrektora Studium,
6) warunkowym przydzieleniem miejsca w internacie,
7) pozbawieniem prawa zamieszkania w internacie.
3. Decyzję o usunięciu mieszkańca z internatu podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rady
wychowawczej internatu, która może w danym przypadku zasięgnąć opinii samorządu
internatu.
4. Od powyższych kar mieszkaniec oraz rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby
niepełnoletniej może się odwołać do rady wychowawczej internatu, a w sytuacji decyzji
o usunięciu z internatu do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni.

§9
Rozkład dnia

8

1. W Internacie dla mieszkańców spoza Studium w dni nauki szkolnej obowiązuje
następujący rozkład dnia:
6:30 Pobudka
6:30 – 8:30 Śniadanie
12:30 – 14:00, 14.30 – 16.15 Obiad
17:00 – 19:00 Nauka własna
19:00 – 20:00 Kolacja
20:00 – 21.30 Zajęcia w grupach
21:30 – 22:00 Toaleta wieczorna, przygotowanie do snu
22:00 Cisza nocna
Czas do dyspozycji wychowanków: poniedziałek – czwartek do godz. 17:00, piątek –
niedziela do godz. 20:00.
Odwiedziny osób spoza internatu: poniedziałek – czwartek w godz. 14:00 – 17:00
piątek – niedziela w godz. 14:00 – 21:00.
Odwiedziny w pokojach osób mieszkających w internacie: do godz. 21:00.
2. Uczniowie Studium mieszkający w Internacie rozkład dnia i czas nauki własnej
indywidualnie dostosowują do planów zajęć dydaktycznych oraz innych zajęć
dodatkowych.
3. Powroty ze szkół do internatu uczniów spoza Studium powinny nastąpić do godziny
17:00, a w weekendy (sobota-niedziela) do godz. 20.00. W razie potrzeby od poniedziałku
do piątku możliwe jest wyjście z internatu w godzinach 19.00 – 20.00, po uprzednim
zgłoszeniu i wpisaniu się do księgi wyjść. W sytuacjach szczególnych każdorazowy
powrót planowany poza wyznaczonymi godzinami należy odpowiednio wcześniej ustalić
z wychowawcą lub kierownikiem Internatu i jednocześnie wymaga on zgody rodziców
lub opiekunów prawnych.
4. Powroty do internatu uczniów Studium powinny nastąpić do godziny 22.00. Każdorazowy
późniejszy powrót lub wyjście z Internatu powinny zostać zgłoszone wychowawcy
i odnotowane w zeszycie wyjść. Powroty mieszkańców po godzinie 22:00 nie mogą
zakłócać ciszy nocnej.
Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:
Załączniki:
Załącznik nr 1
Wzór Umowa
Załącznik nr 2
Wzór Klauzula informacyjna
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Załącznik nr 3
Wzór Klauzula informacyjna
Załącznik nr 4
Procedura postępowania w internacie Szkoły Policealnej-Medycznego Studium Zawodowego im.
Stanisława Liebharta w Lublinie
Załącznik nr 5
Wzór zobowiązania przyjęcia pieczy nad mieniem
Załącznik nr 6
Wzór zobowiązania przyjęcia pieczy nad mieniem
Załącznik nr 7
Wzór oświadczenia rodzica /prawnego opiekuna
Załącznik nr 8
Wzór oświadczenia mieszkańca internatu

Regulamin został zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2019 r.
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