Regulamin Internatu
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Legnicy
Rozdział I
Postanowienie ogólne
1. Internat jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalny w Legnicy.
2. Budynek Internatu SOSW zlokalizowany jest w Legnicy przy ulicy Piechoty 1
3. Internat jest placówką koedukacyjną, przeznaczoną dla dzieci uczących się poza
miejscem zamieszkania.
4. Funkcjonuje w okresie nauki szkolnej od poniedziałku do piątku
5. W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, w którym dąży się do
tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjającej wychowaniu, dobrej nauce, pracy
i prawidłowemu współżyciu wychowanków.
6. W internacie jest powołany Samorząd Internacki.
7. W miarę potrzeb dyrektor ZPS w porozumieniu z pracownikami internatu zwołuje
zebranie w celu omówienia bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych
i ustalenia dalszych działań.
8. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z jedną grupą wychowanków wynoszą
tygodniowo od 56 do 60 godzin zegarowych.
9. Pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty
wyżywienia ( śniadania, obiady kolacje ).W przypadku trudnej sytuacji materialnej
rodziny dziecka, możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie wyżywienia. Kryterium
zwalniające z opłaty wynika z Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Programu Pomoc
Państwa w Zakresie Dożywiania (Dz. U. Nr 109, poz. 631 z dnia 12. 05. 2011 r. oraz
Dz.U. Nr 135 poz. 950 z dnia 27. 07.2006 r.)
10. W celu ustalenia odpłatności za wyżywienie należy przedłożyć w sekretariacie ZPS:
a. podanie do Dyrektora ZPS w Legnicy o częściowe lub całkowite
zwolnienie z odpłatności za wyżywienie.
b. zaświadczenie o dochodach rodziny np.. z zakładu pracy czy Urzędu Pracy,
lub Urzędu Gminy
11. Aby wychowanek nie ponosił kosztów wyżywienia podczas swojej nieobecności
w internacie, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić ten fakt
intendentowi internatu z jednodniowym wyprzedzeniem o czasie nieobecności.
W przeciwnym razie będą naliczane koszty wyżywienia.
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Rozdział II
Zadania Internatu
1. Do podstawowych zadań realizowanych przez internat należą:
a) zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej,
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia
się oraz przygotowywania do życia w rodzinie, społeczeństwie,
c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych wychowanków,
d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie
wychowawczej,
e) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie rozrywki,
f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych,
g) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem
uwagi na ich samodzielność w działaniu,
h) kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji,
życzliwości i odpowiedzialności,
i) zapewnienie wychowankom codziennego wyżywienia i zakwaterowania,
j) zapewnienie właściwych warunków sanitarno – higienicznych.
2. Internat pracuje i realizuje swe zadania współpracując z:
a.
TPD,
b.
MOPS, GOPS,
c.
Rodzicami.

Rozdział III
Organizacja życia i pracy w internacie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Internat prowadzi swoją działalność całodobowo.
Zapewnia opiekę wychowawczą w godzinach nocnych.
Pracą internatu kieruje dyrektor ZPS.
Dyrektorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni (wychowawcy, pedagog,
psycholog) oraz pracownicy obsługi.
Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze.
W grupach wychowawczych organizuje się zajęcia mające na celu wspieranie
działalności edukacyjno - wychowawczej szkoły, zapewnia się warunki do
prawidłowego rozwoju fizycznego, udziału wychowanków w życiu społecznym,
organizuje się wypoczynek, rekreację i rozrywkę oraz zajęcia przygotowujące
wychowanków do samodzielnego życia.
Opiekę
nad
wychowankami
sprawują
wychowawcy
przydzieleni
do poszczególnych grup
Wychowawcy grup realizują statutowe zadania ZPS, opracowując plany pracy zgodne
z programem wychowawczym i programem profilaktyki ZPS.

9.

Wychowawcy opracowują dla każdego wychowanka i realizują indywidualne
programy

IPT

dostosowane

psychofizycznych wychowanka,
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do

indywidualnych

potrzeb

i

możliwości

10. Liczbę grup wychowawczych na każdy rok szkolny ustala dyrektor w zależności od ilości
wychowanków internatu.
11. Wychowawcy internatu pracują, według ustalonego harmonogramu dyżurów
12. W internacie istnieje możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kołach zainteresowań.
13. Pracownicy internatu pracują zgodnie z wszelkimi programami obowiązującymi
w placówce.
14. Na każdy rok szkolny w Internacie opracowywany jest plan pracy wychowawczej
dostosowany do każdej grupy internatowej.
15. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki i pomaga w osiągnięciu sukcesów
szkolnych.
16. Internat zapewnia pomieszczenia do nauki (nauka odbywa się w pokojach mieszkalnych
i świetlicach)
17. Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu
lub środowiska, możliwość udziału w sekcjach zainteresowań oraz inne formy
wypoczynku i rozrywki.

Rozkład dnia w Internacie
6.00-7.00 pobudka, gimnastyka, zajęcia higieniczno – porządkowe
7.00-7.30 śniadanie
7.30 wyjście do szkoły przy ul. Rycerskiej
8.00 wyjazd do szkoły przy ul. Tatrzańskiej
14.00 -15.00 obiad
15.00–15.30 zajęcia organizacyjne związane z powrotem dzieci ze szkoły
przy ul. Rycerskiej i ul. Tatrzańskiej
15.30–17.30 spacer, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia
terapeutyczne w zakresie adaptacji do środowiska
17.30 –18.00 kolacja
18.00 – 19.45 nauka własna
19.45 – 20.30 zajęcia w sekcjach, c.d. nauki własnej, zajęcia wieczorne
20.30 – 21.30 zajęcia higieniczno – porządkowe
21.30 – 22.00 przygotowanie do snu
22.00 – 6.00 cisza nocna.
18. Wychowankowie wyjeżdżają
z internatu po uprzednim wypisaniu ich przez
rodziców/opiekunów prawnych w księdze wypisów.
19. Pełnoletni wychowankowie mogą samodzielnie uczęszczać do szkoły, na zajęcia
praktyczne lub korzystać z 2 godzin dziennie do własnej dyspozycji za zgodą
wychowawcy. ( załącznik nr 1 )
20. Jeżeli pełnoletni wychowanek nie będzie respektował regulaminu wychowanka lub ucznia
zastanie pozbawiony ww. przywilejów.
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Rozdział IV

4

I.

Wychowanek przebywający w Internacie ma prawo do:
1. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
2. Wyrażania
opinii
i
wątpliwości
dotyczących
proponowanych
lub prowadzonych zajęć oraz uzyskania na nie odpowiedzi, wyjaśnień.
3. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich.
4. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia w placówce, nie może to jednak
obrażać niczyjej godności osobistej.
5. Uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych i społeczno – użytecznych jest
oceniane na równi z działalnością społeczną prowadzoną w szkole.
6. Reprezentowanie placówki w konkursach, festiwalach, przeglądach, zawodach
i
innych
imprezach
zgodnie
ze
swoimi
możliwościami
i umiejętnościami.
7. Do odpoczynku i poszanowania prywatności.
8. Do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny umiejętności, a odrębnie
zachowania się w placówce i poza nią.
9. Do dodatkowej pomocy, zwłaszcza gdy nie radzi sobie z opanowaniem
wiedzy, ma problemy rodzinne lub rówieśnicze.
10. Poszanowania własnej godności i dyskrecji w sprawach osobistych
i rodzinnych

II.

Wychowanek zamieszkujący w Internacie ma obowiązek:
1. Zapoznania się z prawami i obowiązkami wychowanka.
2. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny i kulturalny.
3. Wykorzystania w pełni czasu przewidzianego na naukę, rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności.
4. Dbania o honor i tradycje placówki.
5. Okazywania szacunku wszystkim pracownikom placówki.
6. Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
7. Zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu
i zdrowiu rozmówcy lub innej osoby.
8. Przestrzegania zasad współżycia społecznego a szczególnie:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
c) naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,
d) przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności poprzez (unikanie
konfliktów, dbanie o piękno mowy ojczystej, własny przykład godnego
zachowania).
9. Troszczenie się o mienie placówki i jej estetyczny wygląd, utrzymanie
czystości i porządku w miejscach pobytu.

10. Wychowanek ma obowiązek na prośbę wychowawcy pokazać zawartość torby
i szaf w uzasadnionych okolicznościach.
11. Przestrzegać rozkładu dnia w internacie,
12.
13.
a)
b)
c)
d)
e)
14.
a)
b)
III.

Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne, oraz swoich kolegów.
Wychowanek:
nie oddala się od grupy,
nie pali papierosów,
nie pije alkoholu,
nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
jest czysty i schludny.
Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom:
dyrekcji ZPS
wychowawców.

Ponadto na terenie Internatu kategorycznie zabrania się:
1. Spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz
przebywania pod ich wpływem, jak też przyjmowania leków bez wyraźnych
wskazań lekarza. Nie wolno również przechowywać w internacie w/w środków.
2. Wprowadzania do Internatu osób nie będących mieszkańcami bez zgody
i wiedzy wychowawcy.
3. Wychowankowi nie wolno dokonywać Samowolnego zmieniania miejsca
zakwaterowania oraz przenoszenia mebli i innych sprzętów w Internacie.
4. Używania siły fizycznej w stosunku do wychowanków, pracowników internatu.
5. Znęcania psychicznego nad innymi wychowankami
6. Przywłaszczania sobie mienia internatu, kolegów, pracowników.
7. Przebywania poza terenem internatu bez zgody wychowawcy,
8. Wychowanek ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z jego
winy.
9. Internat nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada materialnie za
drogocenne przedmioty pozostawione przez wychowanków w internacie
(telefony komórkowe, pieniądze, mp3, zegarki, aparaty fotograficzne, komputery
itp.) nie oddane do zabezpieczenia wychowawcy grupy.
10. Odwiedziny w pokojach są do godziny 19.00.
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Rozdział V
Nagrody
1. Za wyróżniającą aktywność, przykładowe zachowanie i dobre wyniki
w nauce, wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
a) pochwałę indywidualną wychowawcy udzieloną w obecności innych
wychowanków,
b) pochwałę indywidualną dyrektora ZPS,
c) nagrodę lub dyplom uznania,
d) list pochwalny do rodziców lub opiekunów.

Rozdział VI
Kary
1. Za naruszenie zasad współżycia w internacie i niewywiązywanie się
z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:
a. indywidualne upomnienie wychowawcy.
b. nagana wychowawcy.
2. Upomnienie przez dyrektora ZPS
a. pisemna nagana dyrektora ZPS z powiadomieniem szkoły i rodziców,
b. obniżenie oceny z zachowania, powiadomienie wychowawcy klasy
i dyrektora szkoły.
3. Za szczególnie rażące zachowania (spożywanie alkoholu, odurzanie się, celowe
i rozmyślne niszczenie mienia, znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad
słabszymi, notoryczne nie dostosowywanie się do obowiązującej ciszy nocnej,
zakłócanie ciszy nocnej, ubliżanie osobom dorosłym w tym wychowawcy)
naruszające zasady współżycia w grupie, nie wywiązywanie się z obowiązków,
wychowanek może utracić stałe lub czasowe prawo do zamieszkiwania w
internacie.
4. Od powyższej decyzji wychowanek może odwołać się do dyrektora ZPS
sprawującego nadzór nad Internatem.
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Rozdział VII
Pracownicy
1.

Internat zatrudnia:
a. pracowników pedagogicznych,
b. pracowników obsługi.
2.
Pracownicy pedagogiczni są członkami Rady Pedagogicznej, uczestniczą w
jej posiedzeniach w miarę możliwości organizacyjnych internatu.
3.
Zadania i obowiązki wychowawcy:
a. stwarzanie
wychowankom
odpowiednich
warunków
do
nauki
i wypoczynku w internacie,
b. wyrabianie u wychowanków samodzielności i wdrażania ich do samoobsługi
w internacie i w domu,
c. udzielanie porad i pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudności
powstających na tle niepowodzeń w szkole i kontaktów rówieśniczych,
d. troska o stan zdrowia i bezpieczeństwo wychowanków oraz kształtowania u
nich nawyku przestrzegania higieny,
e. dokonywanie oceny wychowanków w zakresie nauki i zachowania
w internacie,
f. współdziałanie z nauczycielami, psychologiem pedagogiem, terapeutami
i rodzicami w zakresie postępów w nauce oraz ogólnym funkcjonowaniu
i zachowaniu poszczególnych wychowanków,
g. prowadzenie zajęć rozwijających, wychowawczych, wyrównawczych
i terapeutycznych,
h. wdrażanie do utrzymania w czystości odzieży, bielizny, obuwia, oraz do
utrzymywania na odpowiednim poziomie stanu ostatecznego pomieszczeń
grupy, internatu i otoczenia, jak również do poszanowania mienia
społecznego.
i.

Szanowanie godności wychowanka oraz chronienie go przed wszelkimi
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
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j.

Czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

k.

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VIII
Rodzice
1. Każdy wychowanek musi być odbierany przez rodzica (opiekuna) z wpisem do
zeszytu wypisów.
2. Każda nieobecność wychowanka w internacie powinna być zgłaszana telefonicznie do
wychowawcy i usprawiedliwiona.
3. Każdy rodzic zobowiązany jest do systematycznego kontaktowania się
z wychowawcą grupy, psychologiem, pedagogiem pracującymi z dzieckiem.
4. Rodzice zobowiązani są do regularnych miesięcznych wpłat za wyżywienie
w kasie ZPS do 5 każdego miesiąca.
5. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia dziecka na czas pobytu w internacie
w stosowną do pory roku odzież, obuwie, przybory toaletowe (mydła, szampony,
pasty do zębów i szczoteczki, proszki do prania itp.) ręczniki oraz wszystkie przybory
szkolne (długopisy, kredki, farby, nożyczki, gumki, kartony, kleje, zeszyty itp.)
Rozdział IX
Dokumentacja, gospodarka finansowa
1. Internat prowadzi następującą dokumentację:
a. księgę wychowanków
b. arkusze diagnostyczne wychowanków internatu upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim i umiarkowanym,
c. arkusze przyrostu wiedzy i umiejętności wychowanków internatu upośledzonych
umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym,
d. programy wychowawczo – terapeutyczne,
e. dziennik zajęć grup wychowawczych,
f. miesięczne plany pracy,
g. karty informacyjne dla każdego wychowanka,
h. grafik zajęć personelu pedagogicznego,
i. plan hospitacji,
j. zeszyt wypisów wychowanków.
k. zeszyt dyżurów
a) We wszystkich sprawach spornych i nienormowanych niniejszym regulaminem
wychowanek oraz jego rodzic mogą zwracać się do dyrektora ZPS.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZPS w dniu 13.09.2013 r. Uchwała nr. …………………….
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załącznik nr 1 do regulaminu

ZGODA NA SAMODZIELNE OPUSZCZANIE INTERNATU

Pełnoletniemu wychowankowi/wychowance …………………………………………………,
nazwisko i imię

zgodnie z „Regulaminem Internatu” Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy ( rozdział III
punkt 19 i 20 ), przysługuje prawo do samodzielnego przechodzenia z internatu do szkoły na
zajęcia lekcyjne i na praktyki zawodowe oraz do samodzielnego powrotu z ww. zajęć.
Ponadto wychowanka/wychowanek może opuszczać teren Internatu - do 2 godzin dziennie,
po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z wychowawcą grupy i wpisaniu się w zeszyt
wyjść.
Wychowanka / wychowanek jednocześnie oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za
swoje czyny w czasie przebywania poza terenem internatu.

Legnica, dnia ……………………..

…………………………………
podpis wychowanka/wychowanki

Przyjęłam / przyjąłem do wiadomości i akceptuję ……………………………………………...
podpis rodzica/opiekuna prawnego
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