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§ 1. 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE: 
 
 

1. Internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego      
w Toruniu jest placówką opiekuńczo–wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży 
kształcącej się w Toruniu. 

 

2. Rekrutacja do internatu odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu rekrutacji. 
 

3. Internat funkcjonuje zgodnie z regulaminem, który jest zgodny z przepisami prawa 
oświatowego. 

 

4. Regulamin opracował Zespół Wychowawców, Młodzieżowa Rada Internatu,  
zaopiniowała Rada Pedagogiczna. 

 

5. Regulamin zawiera dzienny rozkład zajęć: 
 
615– 630         pobudka 
630– 800           śniadanie 
od 730             przygotowanie do zajęć szkolnych 
1000 kontrola czystości w pokojach 
1300–1600      obiad 
1730  – 1830     nauka własna (czas obowiązkowego przebywania w internacie) 
1830 – 1945      kolacja 
1930 – 2100     czas wolny 
2100   raport nocny 
2200 – 600      cisza nocna 

 
 

Zmiany obiadowe zaczynają się o pełnej godzinie i trwają 30 minut (istnieje możliwość 
zjedzenia obiadu o godzinie 17, jednak należy ten fakt zgłosić danego dnia w  stołówce 
do godziny 10.00). 
Kierownik Internatu może korygować rozkład dnia w Internacie w zależności 
od potrzeb. 

 

6. Warunkiem zamieszkania w internacie jest wykupienie pełnego pakietu żywieniowego, 
który składa się ze śniadania, obiadu i kolacji od poniedziałku do czwartku włącznie 
oraz śniadania w piątek.  
Istnieje możliwość wykupienia obiadu i kolacji (suchy prowiant) w piątek. 
 

7. Opłaty za internat dokonuje się do 15 dnia każdego miesiąca na  aktualne konto            
bankowe szkoły. 

 

8. Wychowankowie na własną odpowiedzialność mogą posiadać w internacie 
wartościowe przedmioty. Pracownicy Internatu nie ponoszą odpowiedzialności 
za zaginione rzeczy. 
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§ 2. 

 
PRAWA WYCHOWANKÓW 

 
 

Wychowankowie, mają prawo do: 
 
 

1. Życzliwej opieki wychowawczej, korzystania z pomocy wychowawców w przypadku 
trudności osobistych oraz problemów w nauce. 
 

2. Korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń socjalno–bytowych będących 
na wyposażeniu internatu zgodnie z ich przeznaczeniem, również w godzinach ciszy 
nocnej za zgodą dyżurującego wychowawcy, pod warunkiem, że nie zakłóca to 
wypoczynku współmieszkańców. 
 

3. Udziału we wszystkich zajęciach organizowanych przez internat, a zatwierdzonych przez 
Kierownika Internatu lub Dyrektora Szkoły. 
 

4. Zgłaszania postulatów dotyczących spraw wychowawczych i  organizacyjnych internatu. 
 

5. Brania udziału w spotkaniach i pełnienia funkcji w Młodzieżowej Radzie Internatu. 
 

6. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności oraz organizowania wypoczynku. 
 

7. Swobody wyznania oraz wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw 
innych. 

8. Poszanowania nietykalności i godności oraz dyskrecji w sprawach osobistych. 
9. Poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  

i psychicznej. 
 

10. Samodzielnego spędzania czasu wolnego poza internatem w godzinach ustalonych   
w harmonogramie dnia.  
 

11. Odwiedzin rodziców w czasie pobytu wychowanka w internacie po uprzednim 
poinformowaniu dyżurującego wychowawcy.  
 

12. Odwiedzin w czasie wolnym przez krewnych, koleżanki i kolegów, za zgodą 
wychowawcy, po  wpisaniu imienia i nazwiska osoby odwiedzającej w zeszycie gości,      
z wyłączeniem godzin nauki własnej oraz godzin nocnych. 
 

13. Wyjazdu do domu w dowolnym czasie za zgodą rodziców i wychowawcy.  
 

14. Stosowania diety w uzasadnionych przypadkach potwierdzonych udokumentowaną 
opinią lekarską. 
 

15. Udziału w codziennej kontroli czystości w pokojach mieszkalnych wraz z wychowawcą 
oraz proponowania oceny za czystość w poszczególnych pokojach. 
 

16. Zgłaszania wszelkich uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących poprawy warunków 
mieszkalnych.  
 

17. Zgłaszania wniosków o nagrody, wyróżnienia bądź nagany.  
 

18. Wystąpienia do Młodzieżowej Rady Internatu o wydanie opinii o sobie bądź innym 
wychowanku w przypadku zastosowania  kary regulaminowej.   
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§ 3. 
 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 
 
Wychowankowie mają obowiązek: 
 

 

1. Systematycznego uczenia się oraz racjonalnego wykorzystywania czasu 
przeznaczonego na naukę własną. 
 

2. Punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia w szkole. 
 

3. Przestrzegania rozkładu dnia, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ciszy 
nocnej, obecności w internacie w godzinach nauki własnej oraz powrotu do internatu 
przed godziną 21.00. 
a) wychowanek może być zwolniony z obecności w internacie podczas nauki własnej 
tylko przez rodzica/prawnego opiekuna, pisemnie bądź telefonicznie, 
b) w uzasadnionych przypadkach wychowanek może być zwolniony z powrotu 
do internatu po godzinie 21.00 tylko przez rodzica/prawnego opiekuna, pisemnie bądź 
telefonicznie. 

 

4. Wypełniania deklaracji na liście wyjazdowej, a w przypadku zmiany daty  i godziny 
powrotu, powiadomienia dyżurującego wychowawcy przez rodzica/opiekuna 
prawnego. W przypadku braku możliwości uzyskania przez wychowawcę informacji 
o miejscu pobytu wychowanka zawiadamiana jest policja. 

 
5. Wpisywania się do Zeszytu wyjść. Każdorazowe wyjście poza czasem wolnym 

określonym w regulaminie wymaga zgody dyżurującego wychowawcy oraz zgody 
rodziców. 
 

6. Dopilnowania czytelnego wpisu do Zeszytu gości imienia i nazwiska osób 
odwiedzających oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich zachowanie na terenie 
placówki.  
 

7. Składania comiesięcznej deklaracji na liście żywieniowej. 
 

8. Okazywania szacunku i stosowania się do zaleceń Dyrektora Szkoły, Kierownika 
Internatu i wychowawców oraz pozostałych pracowników internatu i szkoły. 
 

9. Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i bhp. 
 

10. W przypadku ogłoszenia ewakuacji lub próbnego alarmu bezwzględnie zastosować się 
do poleceń Kierownika Internatu, wychowawców oraz osób kierujących ewakuacją 
(wszelkie przejawy niesubordynacji będą surowo karane, włącznie z usunięciem                       
z internatu). 
 

11. Dbania o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych. 
 

12. Przestrzegania higieny osobistej i schludnego wyglądu. 
 

13. Utrzymywania czystości, estetyki pomieszczeń i otoczenia internatu zgodnie  
z regulaminem kontroli czystości.  
 

14. Zamykania swojego pokoju podczas nieobecności i zostawiania klucza w pokoju 
wychowawców. 
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15. Szanowania mienia internatu oraz własności innych wychowanków. 
 

16. Rzetelnego wypełniania dyżurów  przydzielonych na terenie internatu.  
 

17. Zgłaszania wszelkich usterek na terenie internatu. 
 

18. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Internatu oraz innych szczegółowych 
regulaminów obowiązujących na terenie placówki. 

 
§ 4. 

 
ZAKAZY 

Wychowankom zabrania się: 
 
1. Opuszczania internatu po godzinie 2100 . 

Zakaz ten nie obowiązuje  w przypadku: 
a) wyjazdów i wyjść organizowanych przez placówki oświatowe (za zgodą pisemną lub 
ustną rodzica/opiekuna), 
b) indywidualnych wyjść na spotkania okolicznościowe, imprezy kulturalne, sportowe, 
zajęcia edukacyjne itp. (tylko za zgodą pisemną lub ustną rodzica/opiekuna do godziny 
22:00).   
  

2. Wnoszenia, przechowywania, udostępniania, rozpowszechniania i bycia pod wpływem 
napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków psychoaktywnych na terenie 
placówki. 
 

3. Posiadania opakowań po alkoholu, tytoniu, papierosach, przyborach do palenia oraz innych 
rzeczy szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa. 
 

4. Palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie internatu. 
 

5. Przywłaszczania cudzych rzeczy. 
 

6. Przyjmowania gości bez zgody wychowawcy. 
 

7. Przyjmowania gości, którzy znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
są pod wpływem środków psychoaktywnych. 
 

8. Zachowań zagrażających życiu i zdrowiu wychowanków. 
 

9. Propagowania ideologii, poglądów i zachowań nieakceptowanych społecznie. 
 

10. Posiadania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych. 
 

11. Posiadania broni palnej, jej atrap oraz przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia  
i życia. 
 

12. Używania substancji łatwopalnych oraz źródeł otwartego ognia. 
 
 

13. Używania sygnałów alarmowych na terenie internatu. 
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14. Używania w pokojach tosterów, czajników, mikrofalówek oraz innych urządzeń 

gospodarstwa domowego. Tego typu urządzenia można użytkować w przeznaczonym do 
tego zapleczu kuchennym. 
 

15. Posiadania i korzystania z urządzeń do ćwiczeń siłowych. 
 

16. Pobierania z Internetu i udostępniania plików muzycznych, filmowych i gier objętych 
prawami autorskim pod groźbą kar finansowych nałożonych przez wytwórnie filmowe  
i muzyczne. 
 

17. Zamykania się w pokoju w sposób uniemożliwiający awaryjny dostęp do pomieszczenia. 
 

18. Wynoszenia naczyń ze stołówki. 
 

19. Posiadania zwierząt oraz hodowania roślin zagrażających zdrowiu.  
 

20. Samowolnego dokonywania zmian w umeblowaniu pomieszczeń internatu. 
 

21. Niszczenia mienia internatu poprzez samowolne wprowadzanie trwałych zmian  
w pokojach i pomieszczeniach internatu (np. wieszanie, przybijanie, klejenie  na ścianach) 
oraz zaśmiecania terenu internatu. 

 
 

 
§ 5. 

 
NAGRODY I KARY: 

 
1. Nagrody i kary ustala Internacka Rada Wychowawców w porozumieniu z Kierownikiem 

Internatu,  po zapoznaniu się z opinią Młodzieżowej Rady Internatu. 
 

2. Za dobre zachowanie udziela się następujących nagród: 
a) ustna pochwała wychowawcy, 
b) pisemna pochwała wychowawcy,  
c) pisemna pochwała Kierownika Internatu, 
d) list pochwalny do rodziców, 
e) list pochwalny do szkoły, 
f) wyróżnienie  i nagroda rzeczowa. 
g) zwolnienie z godzin nauki własnej. 
Pochwały pisemne są odnotowywane w arkuszu spostrzeżeń. 
 
3. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: 
a) działalność na rzecz społeczności internackiej, 
b) promowanie internatu, 
c) kultura osobista, 
d) czystość w pokojach 
e) laureaci konkursów 
f) wyniki w nauce (średnia 4,5 i wyższa). 
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4. Nagrody w kategorii „laureaci konkursów” ustala organizator w porozumieniu 
z Kierownikiem Internatu. O przyznaniu nagród za czystość w pokojach decyduje opiekun 
sekcji gospodarczo-porządkowej i Kierownik Internatu. Nagrody w pozostałych 
kategoriach przyznaje Internacka Rada Wychowawców w porozumieniu z Kierownikiem  
Internatu, po zapoznaniu się z opinią Młodzieżowej Rady Internatu. 
 

5. Wychowankowie uzyskujący dobre wyniki w nauce (średnia ocen za miniony rok szkolny 
w szkole średniej min. 4,5), są zwolnieni z obowiązkowej nauki własnej określonej 
harmonogramem dnia.  

 
6. Stosuje się następującą gradację kar: 

a) ustne upomnienie wychowawcy, 
b) pisemne upomnienie wychowawcy odnotowane w arkuszu spostrzeżeń, 
c) nagana wychowawcy odnotowana w arkuszu spostrzeżeń, 
d) upomnienie Kierownika Internatu, odnotowane w arkuszu spostrzeżeń, 
e) pisemna nagana Kierownika Internatu z powiadomieniem rodziców/opiekunów 

prawnych, 
f) pisemna nagana Kierownika Internatu z warunkowym pobytem wychowanka                

w placówce. Warunkowy pobyt wychowanka zostaje określony w kontrakcie spisanym 
pomiędzy Kierownikiem Internatu, a wychowankiem i rodzicami bądź prawnymi 
opiekunami, 

g) usunięcie wychowanka z placówki z prawem lub bez prawa powrotu do internatu,   
z powiadomieniem rodzica/ prawnego opiekuna,  za zgodą dyrektora szkoły. 
 

7. W  przypadku, gdy wychowanek: 
a) szczególnie rażąco narusza zasady współżycia społecznego, 
b) przebywa na terenie placówki pod wpływem alkoholu lub innych substancji 

psychoaktywnych, 
c) ma szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską, 
d) notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków, 
gradacja kar nie obowiązuje, a zastosowanie wobec wychowanka ma jedna 
z poniższych kar:  
a) objęcie  kontraktem wychowawczym, 
b) zawieszenie w prawach wychowanka internatu na czas określony, 
c) utrata  prawa do mieszkania w internacie (z możliwością  lub bez możliwości 

powrotu). 
            Wybór kary spoza gradacji ustala Rada Wychowawców i Kierownik Internatu. 
 
8. Decyzję o usunięciu z placówki lub zawieszeniu w prawach na czas określony podejmuje 

Dyrektor ZSPS i VIII LO na wniosek Kierownika Internatu po zaopiniowaniu przez Zespół 
Wychowawców Internatu. 

 
9. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie oraz do zwrotu 

kosztów pobytu za dany miesiąc. 
 
10. Otrzymanie pisemnej nagany Kierownika Internatu skutkuje w kolejnym roku szkolnym 

warunkowym przyjęciem wychowanka do internatu 
 

11. O ponownym przyjęciu do Internatu wychowanka, który został usunięty dyscyplinarnie, 
decyduje Rada Wychowawców Internatu 
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§ 6. 

 
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 
Rodzice wychowanków zobowiązani są do: 
 
1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach organizacyjnych oraz w miarę możliwości brania  

czynnego udziału w życiu internatu. 
 

2. Podpisania umowy z Dyrekcją ZSPS i VIII LO w Toruniu. 
 
3. Osobistych lub telefonicznych kontaktów z wychowawcą grupy przynajmniej  dwa razy  

w semestrze lub wg bieżących potrzeb z innymi wychowawcami internatu. 
 

4. Regulowania na bieżąco opłat za pobyt w internacie (wyżywienie i zamieszkanie) do dnia 
15-go każdego miesiąca z góry oraz pokrywania ewentualnych kosztów naprawy lub 
odkupienia sprzętu i mienia internatu zniszczonego przez dziecko – wychowanka internatu.  

 
5. Dokonania połowy opłaty za internat (stawki mieszkaniowej) w przypadku rezygnacji            

z miejsca w internacie do 15 dnia miesiąca oraz uiszczenia opłaty w pełnej wysokości           
w przypadku rezygnacji po 15 dniu danego miesiąca. 

 
6. Wyrażenia pisemnej bądź w nagłych przypadkach ustnej zgody na zwolnienie dziecka  

z nauki własnej oraz na nieobecność wychowanka w internacie lub w szkole. 
 

7. Przekazywania informacji o postępach dziecka w nauce, zgłaszania wychowawcom 
internatu lub Kierownikowi Internatu wszelkich nieprawidłowości, problemów szkolnych, 
zdrowotnych i rodzinnych, które mogą mieć wpływ na zachowanie dziecka.  

 
8. Niezwłocznego przejęcia opieki nad synem/córką w przypadku bycia dziecka 

pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych, w czasie choroby oraz  konieczności 
podjęcia leczenia. 

 
 

Wychowawcy zobowiązani są do: 
 

1. Systematycznej współpracy z rodzicami. 
 

2. Niezwłocznego powiadamiania rodziców/opiekunów wychowanków o wszelkich 
problemach wychowawczych. 
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§ 7. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje  wychowanków internatu przez cały okres pobytu                          

w placówce. 
 

2. Pochwały, kary i inne uwagi dotyczące przestrzegania tego Regulaminu są wpisywane                 
do arkusza spostrzeżeń prowadzonego przez cały czas pobytu wychowanka                              
w Internacie. 
 

3. Od wszelkich decyzji, o których mowa w regulaminie, wychowanek lub jego 
rodzic/opiekun  może odwołać się do organu sprawującego bezpośredni nadzór 
nad Internatem – do Dyrektora Szkoły. 

 
 

§ 8. 
 

       1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2021 r 

       2. Traci moc regulamin z dnia 01 grudnia 2019 r. 


