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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności, praw i obowiązków. 

2. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte w niniejszym regulaminie bez 

względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, 

narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia.  

3. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający, uwłaczający 

jego honorowi lub dobremu imieniu.  

4. Wszystkich mieszkańców internatu obowiązuje przestrzeganie społecznie akceptowanych 

norm społecznych, w tym w szczególności: kulturalne zachowanie się wobec 

pracowników ośrodka, koleżanek i kolegów, okazywanie szacunku wszystkim 

pracownikom bursy i współmieszkańcom, szanowanie poglądów, przekonań religijnych i 

politycznych innych osób. 

5. W trakcie roku szkolnego grupy wychowawcze pełnią rolę wspólnego domu dla 

wszystkich jej mieszkańców. Musi w niej panować atmosfera sprzyjająca uczeniu się.  

 

Rozdział 2 

Organizacja pobytu w grupach wychowawczych 

§ 2. 1. Przydziału miejsc w pokojach mieszkalnych dokonuje wicedyrektor.  

2. Skład osobowy pokoju może zostać w ciągu roku zmieniony, o ile przemawiają za tym 

względy organizacyjne lub wychowawcze, tj. nieprzestrzeganie statutu i regulaminu 

ośrodka, konflikty rówieśnicze o dużym nasileniu. 

3. W internacie obowiązuje ramowy plan dnia. 

1) w dniach nauki szkolnej: 

6 
00

 – 8 
00

 - Czynności porządkowe w pokoju, toaleta poranna 

7 
30

 – 8 
00

 - Śniadanie 

Zgodnie z planem zajęć - Zajęcia szkolne 

13 
30 

– 14 
00

 - Obiad 

13 
30 

– 20 
00

 – Zajęcia zgodne z planem pracy wychowawczej, czas nauki dla danej 

grupy wychowawczej, zajęcia rozwijające zainteresowania, zebrania 

18 
00 

– 18 
30

 – Kolacja 

18 
30 

– 21
45 

– Nauka własna, czas wolny, przygotowanie do snu – toaleta wieczorna, 

pościelenie łóżka 

22 
00 

– 6 
00 

- Cisza nocna 

4. Każda sytuacja związana ze stanem zdrowia wymaga kontaktu z rodzicem co do dalszego 

postępowania z chorym wychowankiem;  

5. Wychowanek chory wyjeżdża do domu. 

6. Pełnoletni wychowanek może wrócić do internatu do godziny 18
00

 za zgodą 

wychowawcy; wychowanek podaje miejsce, kontakt telefoniczny oraz godzinę powrotu 

do internatu, co jest odnotowywane przez wychowawcę w Zeszycie wyjść. 
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7. Każdy wyjazd z internatu w ciągu tygodnia odbywa się po poinformowaniu wychowawcy 

przez rodzica. 

8. Wychowawca ma prawo wejść do pokoi wychowanków o każdej porze. 

9. W sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie, że wychowankowie posiadają przedmioty, 

których posiadanie ze względów bezpieczeństwa jest zabronione, wychowawcy  

w obecności wychowanka mają obowiązek sprawdzić zawartość mebli, tj. szaf, szafek 

nocnych, półek, tapczanów itp. 

10. Zabrania się posiadanie przedmiotów, które mogą zawierać treści demoralizujące innych 

mieszkańców lub pracowników internatu. 

 

Rozdział III 

Prawa wychowanka 

§ 3. 1. Wychowankowie mają prawo do:  

1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających higienę, 

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności; 

2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii 

społecznej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy w przygotowaniu 

zadań domowych; 

4) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych 

wychowanków;  

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w oparciu o bazę dydaktyczną 

internatu oraz prowadzone zajęcia wychowawcze, a także poprzez uczestnictwo w 

życiu społecznym, kulturalnym i sportowym internatu; 

6) dostępu do aneksu kuchennego; 

7) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach rozwijania 

zainteresowań i uzdolnień;  

8) uzyskania pomocy w zakresie organizacji nauki, metod pracy.  

2. Wychowankowie mają ponadto prawo do:  

1) wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach grupowych organizowanych w 

internacie;  

2) reprezentowania internatu w konkursach, przeglądach, zawodach i innych 

przedsięwzięciach kulturalnych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami  

i zdolnościami;  

3) przyjmowania gości; 

4) posiadania w zajmowanym pokoju własnego sprzętu komputerowego z zastrzeżeniem 

§ … ust. …5 wyłącznie na własną odpowiedzialność. Internat nie ponosi 

odpowiedzialności za przedmioty; 
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Rozdział IV 

Obowiązki wychowanka 

§ 4. 1. Wychowankowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie 

ośrodka i wszystkich obowiązujących w placówce regulaminów, a w szczególności: 

1) przestrzegania rozkładu dnia w internacie; 

2) przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym także niedopuszczanie się 

czynów zabronionych prawem; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;  

4) przestrzegania zasad dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w internacie; 

5) właściwego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę własną; 

1) terminowych opłat za wyżywienie; 

2) zachowywania się wobec wychowawców i innych pracowników internatu oraz 

pozostałych wychowanków wg ogólnie przyjętych norm; 

3) szanowania dobra społecznego, a w szczególności dbania o mienie placówki; 

wychowanek bursy ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mienie  

w przypadku celowego jego zniszczenia;  

4) uczestniczenia w uroczystościach i spotkaniach organizowanych w internacie zgodnie  

z Planem Wychowawczym, w zebraniach swojej grupy i ogólnych mieszkańców;  

5) przestrzegania zarządzeń i zaleceń dyrektora Ośrodka. 

2. Wychowanek jest zobowiązany do sumiennego wypełniania powinności szkolnych,  

w szczególności do: 

1) systematycznego uczęszczania do szkoły zgodnie z planem;  

2) przygotowania się i wychodzenia do szkoły w odpowiednim czasie przed 

rozpoczęciem zajęć; 

3) właściwego i efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego w rozkładzie dnia 

na naukę własną; 

4. Wychowanek ma obowiązek stałej troski o własne zdrowie i życie, jak również innych 

mieszkańców, w szczególności: 

1) przestrzegania przepisów BHP i ppoż.: 

a) zabezpieczania pokoju przed wyjściem do szkoły oraz wyjazdem do domu,  

tj. wyłączenia z sieci elektrycznej wszystkich urządzeń, zamknięcia okien;  

b) zgłaszania wszelkich zauważalnych usterek wychowawcy; zabrania się 

jakiejkolwiek ingerencji, dokonywania samodzielnych napraw i przeróbek 

wszelkich instalacji i urządzeń elektrycznych w pokojach i innych 

pomieszczeniach,  

c) użytkowania zgodnie z instrukcją sprzętu własnego oraz będącego na wyposażeniu 

internatu, 

d) zabrania się używania otwartego ognia, tj. świeczek, kadzidełek itp.;  

2) zgłaszania wychowawcy złego samopoczucia; 
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3) regularnego spożywania posiłków w stołówce internatu; 

4) utrzymywania higieny osobistej;  

5) dbania o schludny wygląd; 

6) ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 

5. Wychowanek ma obowiązek: 

1) noszenia odpowiedniego stroju, np. podczas kąpieli plastikowych klapek, szlafroka, 

stroju sportowego na siłowni; 

2) racjonalnego korzystania z wody i energii elektrycznej. 

6. Na terenie internatu obowiązuje zakaz: 

1) wnoszenia, posiadania, rozprowadzania i palenia papierosów oraz innych wyrobów 

tytoniowych, e-papierosów; znalezione wyroby ulegają zabezpieczeniu oraz 

przekazane rodzicom; 

2) wnoszenia, posiadania, rozprowadzania oraz używania na terenie internatu alkoholu,  

w tym piwa tzw. bezalkoholowego; znaleziony alkohol ulega zabezpieczeniu oraz 

przekazane rodzicom; 

3) wnoszenia, posiadania, rozprowadzania oraz używania na terenie internatu środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych; 

4) przebywania po spożyciu alkoholu lub użyciu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 

5) wnoszenia, posiadania, przechowywania wszelkich narzędzi, przedmiotów 

niebezpiecznych; 

6) fotografowania, nagrywania filmów z udziałem wychowanków, wychowawców  

i pracowników internatu bez zgody osoby nagranej lub sfotografowanej oraz ich 

upowszechniania; 

7) stosowania przemocy i agresji, w tym za pomocą środków multimedialnych  

i przeciwdziałania ich wszelkim przejawom;  

8) używania wulgarnego słownictwa;  

9) wychylania się przez okno i siadania na parapecie; 

10) przywłaszczania sobie cudzej własności.  

7. Miejscem spożywania posiłków jest stołówka. Posiłki - śniadanie, obiad, kolacja – 

spożywa się wyłącznie w stołówce.  

8. Wyżywienie w internacie jest nierozłączne związane z nabytym miejscem  w internacie i 

jego wykupienie jest obligatoryjne. 

9. W celu zapewnienia wychowankowi podczas pobytu w internacie odpowiedniego 

odżywiania rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi zaświadczenie lekarskie o stosowanej 

diecie. 

 

10. Zasady korzystania ze stołówki: 
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1) na stołówce obowiązuje samoobsługa, po zakończonym posiłku należy odnieść 

naczynia w wyznaczone miejsce i pozostawić po sobie porządek (czysty stół, 

zasunięte krzesło); 

2) podczas pobytu w stołówce wychowanek jest zobowiązany do kulturalnego 

zachowania się - wychowanek zachowuje ciszę, nie prowadzi głośnych rozmów, nie 

używa telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych; 

3) w stołówce mogą przebywać tylko wychowankowie i pracownicy internatu. 

11. Zasady korzystania z aneksu kuchennego: 

1) aneks kuchenny jest udostępniany wychowankom w godz. 6
00 

– 21
30

, w wyjątkowych 

sytuacjach później za zgodą wychowawcy; 

2) aneks jest miejscem przygotowania posiłków oraz przechowywania żywności  

w lodówce; 

3) korzystanie z aneksu zobowiązuje do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.; 

4) wychowanek ma obowiązek dbać o ład i porządek w aneksie, pozostawiać po sobie 

czystość, zmywać naczynia na bieżąco, nie zostawiać własnych naczyń i nie wynosić 

do pokoju naczyń i sprzętu będących na wyposażeniu aneksu; 

5) żywność przechowywana w lodówce powinna być umieszczona w zamkniętym 

pojemniku; 

6) przed feriami zimowymi, letnimi, świątecznymi oraz długimi weekendami pojemniki 

z żywnością z lodówki muszą być zabrane przez właścicieli. Pozostawione pojemniki 

zostaną wyrzucone; 

7) w aneksie można korzystać z elektrycznego sprzętu kuchennego będącego własnością 

wychowanka, np. tostera, sandwichtostera pod nadzorem wychowawcy. 

12. Zasady dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w internacie: 

1) utrzymywanie porządku w pokoju należy do zamieszkałych  

w nich wychowanków; sposób dbania o porządek i estetykę pokoi mieszkalnych może 

być ustalony z wychowawcą grupy; 

2) wychowanek ma obowiązek utrzymywania w należytym porządku pomieszczeń 

internatu, z których korzysta, w tym świetlicy, stołówki, aneksu kuchennego, łazienek;  

3) w internacie obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci i innych przedmiotów przez okno,  

a także przechowywanie żywności, rzeczy i przedmiotów na parapetach 

zewnętrznych; 

4) dekorowanie ścian, mebli oraz przestawianie mebli w pokojach możliwe jest tylko za 

zgodą wychowawcy; 

13. Zasady dotyczące posiadania telefonów, smartfonów, zegarków smartwatch, sprzętu 

multimedialnego, sprzętu komputerowego:  

1) każdy w/w sprzęt można użytkować pod warunkiem niezakłócania spokoju innym 

wychowankom, pracownikom placówki; 

2) korzystanie z telefonu odbywa się w godzinach za zgodą wychowawcy. Kontakt 

rodzica z wychowawcą odbywa się w tzw. „godzinie dostępności” podanej do 

informacji rodzicom lub na bieżąco zgodnie z potrzebami; 

3) w czasie ciszy nocnej użytkowanie w/w sprzętów jest całkowicie zabronione; 
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4) każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój sprzęt, jego stan 

techniczny i zainstalowane w nim oprogramowanie. 

5) Ośrodek SOSW nr 2 w Kaliszu (w tym internat) nie ponosi odpowiedzialności za 

zagubienie, uszkodzenie przedmiotów wartościowych (laptop, tablet, telefon 

komórkowy), gry, zabawki, biżuteria, pieniądze, które nie są związane z procesem 

dydaktyczno-wychowawczym. Wychowanek / rodzic ponosi za nie pełną 

odpowiedzialność. 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 5. 1. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.  


