
REGULAMIN INTERNATU  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W RZESZOWIE  

w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/21 
 

 
 

 

Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).  
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.  

(Dz. U. 2017, poz. 59).  
3. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 22.06.2017 r. poz. 

1189 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Karta Nauczyciela. 

4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  

od 1 września 2020 r.  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r poz.1386). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (D. U. z 2020 r. poz. 1389). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r poz. 1394). 

8. Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie. 

 
§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół ponadpodstawowych 

uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Internat jest integralną częścią 

szkoły. 

2. Internat Zespołu Szkół nr 2 jest internatem koedukacyjnym. Do internatu w pierwszej 

kolejności kwaterowani są uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie oraz 

uczniowie innych szkół z terenu miasta Rzeszowa, pod warunkiem posiadania 

wolnych miejsc w pokojach mieszkalnych. 

3. Internat jest czynny od niedzieli od godziny 18.00 do piątku do godziny 20.00 w 

okresie całego roku szkolnego. 

4. Opiekę nocną w godzinach 22.00 - 06.00 sprawuje dwóch wychowawców według 

grafiku dyżurów. 

5. Zakwaterowanie w internacie jest odpłatne i wynosi 50 zł (pięćdziesiąt zł) 

miesięcznie. Koszt wyżywienia miesięcznego jest iloczynem dni zajęć szkolnych i 

stawki dziennej wyżywienia. 



6. Płatności należy dokonywać na podane konto bankowe do 5-tego dnia każdego 

miesiąca. 

7. Wychowankowie przyjęci do internatu są meldowani na pobyt czasowy w Internacie 

Zespołu Szkół nr 2 (al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów).  

8. Wychowankowie rezygnujący z zamieszkania w internacie przed upływem okresu 

zameldowania zobowiązani są do osobistego wymeldowania się z pobytu czasowego 

w Internacie Zespołu Szkół nr 2. 

9. Internat nie ponosi odpowiedzialności materialnej za mienie prywatne pozostawione 

w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych . 

10. Szczegółowe kryteria naboru do internatu zawarte są w odrębnym dokumencie 

dostępnym do wglądu u kierownika internatu oraz na stronie internetowej Szkoły. 

11. W internacie może mieszkać wychowanek bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

12. W internacie mogą przebywać wyłącznie zakwaterowani uczniowie oraz pracownicy. 

Obowiązuje zakaz odwiedzin (na teren internatu nie mogą wchodzić rodzice, 

rodzeństwo, a także koleżanki, koledzy i inne osoby z zewnątrz). 

13. Każda osoba wchodząca do budynku internatu obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz 

osłania usta i nos. 

14. W internacie obowiązuje zachowania dystansu 1,5 m między: 

a) wychowankami przebywającymi we wspólnie użytkowanych 

pomieszczeniach: korytarze, pokoje do nauki, aneksy kuchenne, kluby, 

stołówki, pomieszczenia do zajęć relaksacyjnych, dziedziniec bursy; 

b) wychowankami a wychowawcami oraz pracownikami administracji i obsługi; 

15. W pomieszczeniach ogólnodostępnych (korytarze, sanitariaty, kawiarenka, aneks 

kuchenny, sala kompterowa, sala cichej nauki, stołówka) wszyscy wychowankowie są 

zobowiązani do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej (maseczki 

osłaniające nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).  

 

§ 2 Zadania internatu 

 

1. Internat: 

c) zapewnia wychowankom opiekę, całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie. 

d) zapewnia bezpieczeństwo, właściwe warunki sanitarno-higieniczne i dba o 

zdrowie fizyczne wychowanków. 

e) zapewnienia optymalne warunki do nauki oraz rozwijania zainteresowań i 

uzdolnień. 

f) upowszechnia i organizuje wartościowe formy spędzania wolnego czasu. 

g) wdraża do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-

gospodarczych, rozwija samodzielność i samorządność. 

h) wychowuje do wartości m.in. poprzez kształtowanie postaw prospołecznych, 

proekologicznych. patriotycznych, proeuropejskich itp., 

i) współdziała ze Szkołą, rodzicami wychowanków/opiekunami prawnymi, 

instytucjami i placówkami w środowisku. 

 



§ 3 Organizacja pracy w internacie 

 
1. Pracą internatu zarządza kierownik powołany przez Dyrektora szkoły. 

2. Organami internatu są: 

a) Kierownik Internatu, 

b) Rada Wychowawców Internatu (RWI), 

c) Młodzieżowa Rada Internatu (MRI). 

3. Wychowawcy i kierownik tworzą Radę Wychowawców Internatu, która jest organem 

powołanym do opracowywania planów pracy i opiniowania całokształtu działań 

opiekuńczo-wychowawczych. 

4. Kierownik internatu oraz wychowawcy są pracownikami pedagogicznymi szkoły i 

bezpośrednio podlegają Dyrektorowi Zespoł Szkół Nr 2. 

5. Kierownik internatu oraz wychowawcy pracują w oparciu o roczny plan pracy 

opiekuńczo-wychowawczej. 

6. Na zebrania Rady Wychowawców Internatu mogą być zaproszeni inni pracownicy 

szkoły i internatu, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu. 

7. Młodzieżowa Rada Internatu pracuje w oparciu o roczny plan pracy. Do zadań 

Młodzieżowej Rady Internatu należy: 

a) współudział w tworzeniu planu pracy internatu, 

b) rozstrzyganie sporów, 

c) koordynowanie samorządnej działalności w grupach, 

d) inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej 

i porządkowej, 

e) zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownika internatu i Dyrektora Szkoły 

w zakresie działalności internatu. 

8. W ramach Młodzieżowej Rady Internatu pracują następujące sekcje: 

a) stołówkowo-porzadkowa, 

b) kulturalna, 

c) dekoracyjna. 

9. Sekcje te pracują według odrębnych planów. 

10. Zadania wychowawców internatu określone są w przydziale obowiązków 

wychowawcy internatu. 

11. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki zatrudnieni są także 

pracownicy administracji i obsługi. 

12. Wychowankowie w internacie podzieleni są na grupy wychowawcze, którymi 

bezpośrednio opiekują się wychowawcy grup. 

13. Rozkład dnia i tygodnia uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu i 

środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki. 

14. Do realizacji celów i zadań opiekuńczo-wychowawczych internat posiada: 

a) 42 pokoje mieszkalne, 

b) świetlicę ze sprzętem audiowizualnym, 

c) kawiarenkę z aneksem kuchennym, 

d) pokój cichej nauki, 

e) salę komputerową, 

f) stołówkę, 



g) łazienki z sanitariatami, 

15. Wychowankowie internatu mają możliwość korzystania z kompleksu boisk 

szkolnych, kortu tenisowego, sali gimnastycznej, siłowni oraz auli szkolnej, o ile w 

tym czasie jest zapewniona opieka nauczycieli wychowania fizycznego. 

16. Przyjazd wychowanków do internatu jest możliwy wyłącznie w niedziele w 

godzinach 18.00 - 21.00 oraz w poniedziałki do godz. 8.00. Przyjazdy w innych 

godzinach i terminach są możliwe tylko w uzasadnionych sytuacjach losowych oraz 

po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie wychowawcy dyżurnego lub 

kierownika internatu i ustaleniu z nim nowego terminu przyjazdu  

17. Wychowankowie korzystają wyłącznie z głównych drzwi wejściowych do internatu i 

bezwzględnie przy każdorazowym wejściu do placówki dezynfekują ręce 

znajdującym się tam środkiem dezynfekcyjnym. 

18. Wychowawca dyżurny przed przyjęciem wychowanka do internatu po jego powrocie 

z domu dokonuje pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym na 

wysokości czoła. Jej odczyt zapisuje w Zeszycie przyjazdów wychowanków na Liście 

wejść.  

19. Po każdorazowym powrocie z domu do internatu wychowanek jest zobowiązany do 

złożenia uzupełnionego i podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów 

Oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia (dokument dostępny do pobrania ze strony 

internetowej Zespołu Szkół nr 2 w zakładce Internat->Dokumenty)  

20. Jeżeli wychowanek przy przyjęciu do internatu wykazuje oznaki choroby lub z 

wywiadu wynika, że mógł mieć kontakt z osobą zarażoną COVID-19, wychowawca 

ma prawo odmówić przyjęcia go do placówki i telefonicznie informuje o tym fakcie 

rodzica/opiekuna prawnego. 

21. Rodzic/opiekun prawny lub osoba trzecia upoważniona przez rodzica określa sposób 

powrotu do domu wychowanka nieprzyjętego do internatu (samodzielny powrót, 

przyjazd wskazanej osoby po wychowanka do internatu). 

22. Jeżeli w trakcie pobytu w internacie u wychowanka pojawią się objawy sugerujace 

infekcję górnych dróg oddechowych, w tym COVID-19, wychowawca dyżurny 

bezzwłocznie zabezpiecza się w dostępne mu środki ochrony osobistej i dbając o 

zachowanie własnego bezpieczeństwa odizolowuje wychowanka w wydzielonym 

pokoju w internacie (II pietro, pokój 215) oraz zawiadamia o zaistaniałej sytuacji 

higienistkę szkolną i/lub kierownika internatu oraz rodziców/opiekunów prawnych 

wychowanka. 

23. Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby trzecie upoważnione przez 

rodziców/prawnych opiekunów wychowanka mają obowiązek odebrać dziecko z 

placówki najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu otrzymania informacji od 

wychowawcy o zachorowaniu dziecka. 

24. Wychowanek przywozi do internatu wyłącznie najniezbędniejsze rzeczy, które ma 

obowiązek przechowywać w przydzielonej mu szafce oraz ograniczyć do niej dostęp 

dla osób trzecich.  

25. Wychowanek nie przywozi do internatu rzeczy, których nie można skutecznie umyć, 

uprać czy zdezynfekować. 



26. Wychowankowie mogą spotykać się wyłącznie w przeznaczonych do tego 

pomieszczeniach ogólnodostępnych w internacie - do odwołania zabronione są 

wzajemne odwiedziny w pokojach mieszkalnych. 

27. Wychowankowie wychodząc na zajęcia lekcyjne zabierają ze sobą wszystkie 

niezbędne podręczniki i przybory szkolne na wszystkie lekcje - w trakcie zajęć 

lekcyjnych nie ma możliwości przychodzenia do pokoi mieszkalnych. 

28. Rodzice/opiekunowie prawni kontaktują się z wychowawcami lub kierownikiem 

internatu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dziennika 

elektronicznego lub innych narzędzi komunikacji zdalnej. Kontakt bezpośredni jest 

ograniczony wyłącznie do uzasadnionych sytuacji oraz po wcześniejszym ustaleniu 

terminu i szczegółów spotkania z wychowawcą lub kierownikiem internatu. 

29. Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia wychowankom lekarz rodzinny w miejscu 

stałego zamieszkania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

30. W przypadku stwierdzenia u wychowanka złego samopoczucia wskazującego na 

chorobę rodzice lub prawni opiekunowie powiadamiani są telefonicznie o 

konieczności zabrania syna/córki do domu. 

31. W przypadkach nagłych zachorowań lub stanach zagrażających życiu lub zdrowiu 

wzywane jest pogotowie ratunkowe oraz powiadamiani są telefonicznie rodzice lub 

opiekunowie z prośbą o natychmiastowy przyjazd do internatu lub do wskazanej 

placówki medycznej. 

32. Wychowawcy nie mogą podawać wychowankom żadnych leków. 

33. W internacie prowadzi się dokumentację formalną i nieformalną. 

34. Dokumentacja formalna: 

a) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu, 

b) dzienniki zajęć wychowawczych, 

c) książka protokołów Rady Wychowawców Internatu, 

d) księga ewidencji mieszkańców internatu, 

e) harmonogram pracy wychowawców internatu, 

f) plan hospitacji kierownika internatu. 

35. Dokumentacja nieformalna: 

f) książka wyjść i wyjazdów wychowanków, 

g) zeszyt uwag o wychowankach, 

h) zeszyt przyjazdów, 

i) zeszyt spostrzeżeń. 

36. W uzasadnionych przypadkach wychowawca - w obecności wychowanka lub 

drugiego wychowawcy - upoważniony jest do kontroli zawartości szafek, biurek, 

tapczanów etc. w pokojach mieszkalnych. 

 

§ 4 Prawa wychowanka internatu 

 

1. Wychowanek ma prawo do: 

a) miejsca w pokoju mieszkalnym, 

b) korzystania z pomieszczeń ogólnych, urządzeń internackich i wyposażenia 

przeznaczonego dla młodzieży, 



c) otrzymywania całodziennego wyżywienia za odpłatnością wg obowiązujących 

stawek, norm żywieniowych i higienicznych, 

d) korzystania z opieki wychowawczej w czasie choroby, 

e) udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców dla 

poszczególnych grup wiekowych oraz całego internatu, 

f) wybierania i odwoływania władz w grupach oraz w ramach Młodzieżowej 

Rady Internatu,  

g) określania całorocznych planów pracy Młodzieżowej Rady Internatu, 

h) uczestniczenia w życiu społecznym internatu i Szkoły, kołach zainteresowań, 

klubach sportowych, 

i) codziennego opuszczania Internatu w godzinach przewidzianych rozkładem 

dnia najpóźniej do godziny 20.00, 

j) odwiedzin według zasad określonych w § 3 do godziny 20.00, 

k) wyjazdów z internatu na okres wolnych sobót i niedziel, świąt oraz w dniach 

nauki szkolnej po uprzednim uzyskaniu zwolnienia u wychowawcy grupy lub 

u kierownika internatu, 

l) korzystania w nauce własnej z pomocy środków audiowizualnych i 

multimedialnych pozostających w dyspozycji internatu, 

m) posiadania własnego laptopa na odpowiedzialność własną i rodziców, 

n) uczestniczenia w praktykach religijnych. 

 

§ 5 Obowiązki wychowanka internatu 

 

1. Wychowanek internatu wychodzi z internatu wyłącznie w wyznaczonych na to 

godzinach (najpóźniej do godz. 20.00) i wyłącznie po uzasadnieniu potrzeby wyjścia oraz 

każdorazowym uzyskaniu zgody na wyjście od wychowawcy dyżurnego. 

2. Wychowanek jest zobowiązany do: 

a) zapoznania się z wszelkim regulaminami obowiązującymi w placówce i 

ścisłego ich przestrzegania, 

b) stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej i dystansu społecznego - min. 1,5 m, 

nie witać się przez podanie ręki, unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami 

(np. przytulanie), 

c) zapoznania się z instrukcją prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz 

instrukcją prawidłowego zakładania oraz zdejmowania maseczek ochronnych 

oraz rękawiczek, 

d) posiadania własnych środków ochrony osobistej zarówno w czasie 

przebywania poza placówką jak także w drodze do i z internatu oraz 

stosowania się do aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w 

przestrzeni publicznej, 

e) częstego mycia rąk przez 20 sekund ciepłą wodą i mydłem lub środkiem 

dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych, szczególnie po powrocie do internatu, przed 

jedzeniem i po skorzystaniu z pomieszczeń ogólnodostępnych oraz toalety, 

f) samoobserwacji i samokontroli stanu zdrowia, 



g) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia 

oraz unikania dotykania okolic oczu, ust i nosa, 

h) korzystania wyłącznie z własnych podręczników, długopisów i przyborów 

szkolnych,  

i) zachowywania czystości w pomieszczeniach ogólnodostępnych i w 

użytkowanych pokojach mieszkalnych oraz regularnego ich wietrzenia, 

j) unikania gromadzenia się na korytarzach i schodach, w stołówce i w pokojach 

mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeniach ogólnointernackich oraz w 

najblizszym otoczeniu internatu, 

k) przyjeżdżania do internatu w dniach i godzinach do tego wyznaczonych 

zgodnie z zapisami w § 3, 

l) natychmiastowego poinformowania wychowawcę dyżurnego lub kierownika 

internatu o wszelkich zaobserwowanych u siebie lub u współmieszkańca 

objawach mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem (duszności, 

kaszel, gorączka) lub innej niedyspozycji, 

m) bezwzględnego stosowania się do poleceń kierownika internatu oraz 

wychowawców dyżurnych, 

n) przestrzegania obowiązujących w internacie zasad współżycia oraz 

przestrzegania obowiązującego rozkładu dnia, 

o) poszanowania mienia internatu, 

p) każdorazowego uzyskania zgody wychowawcy na wyjście z internatu i 

planowaną godzinę powrotu, 

q) obowiązkowej obecnosci w internacie w godzinach nauki własnej, 

r) uczestniczenia w pracach na rzecz internatu, szkoły i środowiska, 

s) dokonywania terminowych opłat za pobyt i wyżywienie w internacie, 

t) przestrzegania kultury języka. 

u) odnoszenia się z szacunkiem do starszych, rówieśników i młodszych, 

v) dbania o wysoki poziom swojej kultury osobistej, 

w) właściwego wykorzystywania czasu nauki własnej. 

 
§ 6 Zakazy 

 

1. Na terenie internatu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

a) spożywania, wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz przebywania 

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie placówki. 

b) posiadania, przyjmowania i rozprowadzania narkotyków oraz innych środków 

odurzających, 

c) przywłaszczania cudzego mienia, 

d) posiadania i palenia papierosów na terenie internatu i w jego obejściu, 

e) manipulowania przy przewodach elektrycznych, przewodach internetowych i 

wodociągowych, 

f) przynoszenia do pokoi naczyń kuchennych ze stołówki, 

g) samowolnego mocowania dekoracji na ścianach oraz malowania, rysowania, 

naklejania na ścianach, drzwiach oraz sprzęcie będącym na wyposażeniu 

pokoju, 



h) umyślnego niszczenia wyposażenia internatu, 

i) przyjmowania gości (osób z zewnątrz jak również mieszkańców internatu z 

innych pokoi) w pokojach mieszkalnych oraz przyjmowania wizyt osób 

nietrzeźwych lub pod wpływem środków odurzających, 

j) przetrzymywania zwierząt na terenie internatu, 

k) eksponowania przedmiotów reklamujących napoje alkoholowe, używki oraz 

wulgarne treści (pornografię). 
 
§ 7 Wyróżnienia i nagrody 

 

1. Pod koniec każdego semestru Młodzieżowa Rada Internatu i Wychowankowie wraz z 

wychowawcą oceniają zachowanie poszczególnych wychowanków, pracę sekcji i 

Młodzieżowej Rady Internatu. Ocena postępowania może być dokonana także doraźnie. 

2. W internacie stosuje się następujące formy wyróżniania i nagradzania: 

a) pochwała wychowawcy grupy lub kierownika internatu w rozmowie 

indywidualnej, wobec współmieszkańców z pokoju, na zebraniu grupy lub 

wobec całej społeczności internackiej, 

b) pamiątkowe nagrody w postaci książek z dedykacją, 

c) pochwała na forum klasy i szkoły, 

d) wysłanie listu pochwalnego do rodziców. 

 

§ 8 Konsekwencje i nagany 

 

1. Niewłaściwe postępowanie wychowanków powoduje następujące konsekwencje: 

a) udzielenie upomnienia, nagany w rozmowie indywidualnej, wobec 

współmieszkańców z pokoju, na zebraniu grupy lub całej społeczności 

internackiej, 

b) powiadomienie rodziców, 

c) powiadomienie wychowawcy klasy, 

d) obniżenie oceny z zachowania, 

e) pozbawienie prawa do zamieszkania w Internacie. 

2. W sytuacjach rażąco naruszających obowiązujacy Regulamin Internatu (alkohol, 

narkotyki, uporczywe niewłaściwe zachowanie) wychowanek opuszcza internat w trybie 

natychmiastowym. 

3. Wychowanek, który rokuje nadzieję poprawy, pozostaje w internacie pod warunkiem 

uprzedniego spisania kontraktu z wychowawcą. 
 
§ 9 Odwołania 

 

1. Wykonanie kary skreślenia z listy mieszkańców internatu może zostać odroczone, 

jeżeli wychowanek uzyska poręczenie Młodzieżowej Rady Internatu. 

2. Od decyzji o skreśleniu z listy mieszkańców internatu wychowanek może się odwołać 

do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie. 

3. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie. 

 

 



§ 10 Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r.  

2. Niniejszy Regulamin obowiazuje aż do odwołania. 


