
Internat 

Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1. 

1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania Zespół  prowadzi 

internat ze stołówką. 

2. Internat, w zależności od potrzeb uczniów i organizacji roku szkolnego,  prowadzi 

działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Internat stanowi integralną część szkoły i realizuje jej plan dydaktyczno - 

wychowawczy oraz planuje i wykonuje swoje zadania określone w planie pracy 

opiekuńczo - wychowawczej internatu. 

4. Internat posługuje się pieczątką podłużną o treści: Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Janowie. Internat. 

5. Internat jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną przede wszystkim dla 

uczniów Zespołu, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu 

prowadzącego, także dla młodzieży innych szkół. 

6. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor Zespołu za pośrednictwem 

wychowawcy, a w przypadku powołania kierownika internatu. 

7. Grupą wychowawczą w internacie opiekuje się wychowawca grupy 

wychowawczej.  

8. Sprawy bieżące internatu omawiane są na naradach zespołu wychowawczego, w 

którego skład wchodzą wychowawcy, a przewodniczy w przypadku powołania -  

kierownik internatu . 

9. Do zadań zespołu wychowawczego do spraw internatu należą: 

a. rozwiązywanie spraw z  zakresu wychowania i opieki sprawowanej nad 

mieszkańcami internatu, 

b. przedstawianie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wniosków 

dotyczących realizacji planów opiekuńczo  - wychowawczych. 

10. Wychowankowie w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze. 

11. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie przekracza 35. 



11 a. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w internacie, obejmującej także 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym wynosi nie więcej niż 25, w tym nie więcej niż 5 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

12. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą 

wychowawczą w internacie wynosi co najmniej 49 godzin zegarowych. 

13. Internat sprawuje opiekę nad młodzieżą również w godzinach nocnych (22.00 – 

6.00). W godzinach tych opiekę pełnią zatrudnieni wychowawcy. 

14. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, w celu zapewnienia opieki w porze 

nocnej, w internacie można zatrudnić wychowawcę – opiekuna nocnego. 

15. Szczegółowe zasady działalności internatu, oraz prawa i obowiązki wychowanka 

określa regulamin internatu, który wynika ze Statutu ZSCKR. 

16. Zadania nauczycieli wychowawców określają przepisy prawa. 

17. Godzina zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie trwa 60 minut. 

18. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, z wyjątkiem ferii letnich i 

zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej. 

19. Za zgodą organu prowadzącego szkołę internat może prowadzić działalność w 

czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, 

zapewniając uczniom zajęcia opiekuńcze i wychowawcze. 

20. Szczegółowy zakres działalności internatu określa regulamin stanowiący 

załącznik nr .. do niniejszego Statutu. 

Rozdział II 

Cele i zadania internatu 

§ 2. 

1. Do zadań internatu należy: 

a) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, 

b) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce, 

c) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

d) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów, 

e) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz 

organizacja ich czasu wolnego, 



f) uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia 

odpowiedzialności, 

g) wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo –

gospodarczych, 

h) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności, 

i) planowe oddziaływanie kształtujące u wychowanków wartości norm oraz 

umiejętności współżycia w grupie społecznej, 

j) rozwijanie zainteresowań naukowych i pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole, 

k) zapewnienie fachowej i życzliwej opieki wychowawczej uczniom przebywającym 

czasowo poza domem rodzinnym oraz pomoc w wyrównywaniu braków 

edukacyjnych i kulturalnych wyniesionych z poprzedniego środowiska, 

l) Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z 

rodzicami ucznia, a w przypadku słuchaczy branżowych szkół II stopnia i szkół 

policealnych - we współpracy z rodzicami niepełnoletniego słuchacza, 

wychowawcą lub opiekunem klasy oraz poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi. 

2. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając z Zespołem, Radą 

Rodziców Zespołu oraz instytucjami i placówkami w środowisku. 

3. Internat zapewnia uczniom: 

a) zakwaterowanie i całodobową opiekę, 

b) możliwość korzystania z wyżywienia, 

c) właściwe warunki sanitarno-higieniczne, 

d) miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki, 

e) pokój dla chorych, 

f) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków. 

4. Internat prowadzi działalność 5 dni w tygodniu od godz. 07.00 w poniedziałek do 

godziny 17.00 w piątek przez czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

w szkole. 

 

 

 

 



Rozdział III 

Zakres obowiązków wychowawcy/ kierownika internatu. 

§ 3. 

1. Planuje i organizuje pracę wychowawczo-opiekuńczą internatu w oparciu o 

koncepcję pracy Zespołu, roczne plany pracy Zespołu i Program Profilaktyczno- 

Wychowawczy Zespołu. 

2. Współpracuje z wicedyrektorem w opracowaniu arkusza organizacyjnego 

internatu oraz tygodniowego rozkładu zajęć wychowawczych w internacie. 

3. Realizuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego zgodnie z rocznym planem 

nadzoru. 

4. Współpracuje z wychowawcą/ami internatu  oraz organizuje współpracę z 

nauczycielami i rodzicami wychowanków. 

5. Organizuje wspólnie z wychowawcami internatu uroczystości i imprezy dla 

wychowanków internatu. 

6. Prowadzi dokumentację niezbędna do prawidłowego funkcjonowania internatu. 

7. Współpracuje z dyrektorem, wicedyrektorem i pedagogiem szkolnym, doradcą 

zawodowym w zakresie realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. 

8. Współpracuje z kierownikiem gospodarczym w zakresie planowania i 

prowadzenia remontów, wyposażenia bloku mieszkalnego i bloku żywieniowego 

internatu. 

9. Współpracuje z kierownikiem praktycznej nauki zawodu w zakresie prowadzenia 

produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej dla potrzeb internatu 

i utrzymania terenów zielonych wokół internatu. 

10. Organizuje i kontroluje pracę bloku żywieniowego. 

11. Współpracuje i koordynuje pracowników obsługi zatrudnionych w internacie. 

12. Troszczy się o zapewnienie właściwych warunków bhp i p.poż. we wszystkich 

pomieszczeniach oraz o przestrzeganie ładu i porządku oraz poszanowanie mienia 

przez wychowanków. 

13. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.  

14.  Wykonuje inne zadania bieżące zlecone przez dyrektora Zespołu.                              

15. Ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami prawa 

wykonywanie powierzonych obowiązków. 


