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PODANIE 
o przyjęcie do Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, 

ul. 1 Maja 47, 78-100 Kołobrzeg  
 
DANE PERSONALNE UCZNIA: 

Imię i Nazwisko………………………………………………………………………………... 

Klasa /profil/……………………………………………………………………………………. 

Nazwa szkoły………………………………………………………………………………….. 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………... 

Pesel……………………………………………………………………………………………. 

Telefon ucznia…………………………………………………………………………………. 

 

DANE PERSONALNE RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ 

Imię i Nazwisko ojca/opiekuna/……………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………... 

Telefon…………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko matki /opiekuna/……………………………………………………………. 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………... 

Telefon…………………………………………………………………………………………. 

Odległość miejsca zamieszkania od szkoły (km)………………………………………….. 

Dodatkowe informacje o uczniu (przewlekłe choroby, alergie, zalecenia lekarskie, inne) 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
Współlokatorzy (proszę wskazać nazwiska) 

1……………………………………………….. 

2……………………………………………….. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Internatu Zespołu Szkół Nr 1 
im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu oraz do korzystania z całodziennego wyżywienia oraz regularnego 
uiszczania opłat związanych z wyżywieniem i zamieszkaniem w placówce. 

 
 
…………………………    ………………………………… 
 (Data i czytelny podpis ucznia)       (Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 
 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 
Podanie rozpatrzono: pozytywnie, negatywnie (niepotrzebne skreślić) 
Uzasadnienie negatywnej decyzji komisji:………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpisy komisji: 
1………………………….. 
2………………………….. 
3…………………………..     …………………………… 
        (Data i podpis Kierownika Internatu) 
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Uwaga: Od decyzji odmowy przyjęcia do internatu przysługuje odwołanie do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w 
Kołobrzegu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
 
 

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 37/2021 z dnia 14.09.2021 r. Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Kołobrzegu 
 
PORZĄDEK DNIA:  
06.55 – 07.00 pobudka;   
07.00 – 07.20 toaleta poranna;   
06.45 – 08.00 śniadanie;  
07.30 – 07.45 sprzątanie – wietrzenie pomieszczeń, ścielenie łóżek, pozostawienie porządku na 
                       stołach i szafkach, zamiatanie, obowiązkowe wynoszenie śmieci; 
od 07.45 –  wyjście do szkoły; 
08.00 – 16.10 zajęcia szkolne wg planu lekcji; 
12.30 – 15.30 obiad; 
Od powrotu do Internatu po zakończonych zajęciach szkolnych do godz. 17.30 - czas wolny do dyspozycji  ucznia, wyjścia w 
uzgodnieniu z wychowawcą (poniedziałek, wtorek, środa); 
17.30 – 19.15 czas przeznaczony do zagospodarowania przez wychowawcę, Młodzieżową Radę Internatu lub ucznia w 
uzgodnieniu z wychowawcą;  
 17.30 – 18.15 kolacja; 
 19.15 – 21.00 nauka własna; 
 21.00 – 21.15  sprawdzanie obecności na piętrach (wszyscy przebywają w swoich pokojach); 
 21.10 – 21.55 przygotowanie do ciszy nocnej: toaleta wieczorna, ścielenie łóżek;  
 22.00 – 06.00 cisza nocna – (czas przeznaczony na sen, naukę; zakaz bezzasadnego wychodzenia z pokoi po godzinie 22.00).   
 

WYCIĄG Z REGULAMINU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI PRZYJĘCIA I POBYTU W INTERNACIE  
 
§ 15. O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń:  

1. mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy  lub utrudniony,  

2. charakteryzujący się stanem zdrowia kwalifikującym go do zamieszkania  w Internacie,   

3. który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej – za zgodą Dyrektora Szkoły,  

4. kierując się dobrem dziecka, Dyrektor Szkoły może zezwolić na przyjęcie do Internatu ucznia mimo, iż zamieszkuje 

na terenie Miasta Kołobrzeg. 

§ 16. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:  

1. wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych,  

2. dzieciom samotnych matek lub ojców,  

3. dzieciom rodzin wielodzietnych i z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach  materialnych i 

życiowych, a także sytuacjach kryzysowych,  

4. uczniom, którzy mieszkali w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.  

 

§ 17. Kierownik Internatu po zasięgnięciu opinii Rady Wychowawców Internatu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia 

wychowanka do Internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, który w roku poprzedzającym otrzymywał nagany, 

notorycznie łamał Regulamin Internatu, który nie stosował się do ogólnie panujących zasad w Internacie, którego stan zdrowia nie 

pozwala na pobyt. 

§ 18. Uczniowi, który nie został przyjęty do Internatu, przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.  

§ 19. Zakwaterowania wychowanków w pokojach dokonują wychowawcy grup, kierując się stanem zdrowia i bezpieczeństwem 

ucznia. Minimalna liczba wychowanków w pokoju liczy 2 osoby.  

§ 20. W sytuacjach spornych, dotyczących zakwaterowania przez wychowawcę, decyzję podejmuje kierownik Internatu.  

§ 21. Przeniesienia wychowanków do innego pokoju dokonać może wyłącznie wychowawca grupy.  

§ 22. Wychowanek ma prawo do:  

1. zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia,  

2. korzystania z pomocy dydaktycznych,   

3. rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz uzdolnień,  

4. wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w Internacie  oraz w porozumieniu z 

wychowawcą w innych zajęciach organizowanych przez instytucje wspierające młodzież we wszechstronnym rozwoju,  

5. korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych  oraz sprawach związanych z 

zamieszkiwaniem w Internacie,  

6. przyjmowania osób odwiedzających go na terenie Internatu za zgodą i wiedzą wychowawcy w wyznaczonym czasie i 

miejscu,  
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7. współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Internatu poprzez działalność 

samorządów grup oraz Młodzieżowej Rady Internatu,   

8. poszanowania godności, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz poczucia bezpieczeństwa,  

9. pozostania na piętrach Internatu do godziny rozpoczęcia zajęć oraz podczas „okienek” (np. jeśli nie uczęszcza na 

lekcje religii, WDŻ), 

10. w uzasadnionych przypadkach, za zgodą wychowawcy, wejścia do swojego pokoju podczas przerw międzylekcyjnych 

innych niż przerwa obiadowa.  

§ 23. Wychowanek ma obowiązek:  

1. systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,  

2. współudziału w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej  w Internacie,  

3. utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia Internatu,  

4. dokonywania drobnych napraw służących poprawie estetyki i warunków życia  w Internacie,  

5. usunięcia wyrządzonej szkody z uwzględnieniem poniesienia kosztów finansowych,  

6. uczestniczenia w pracach na rzecz Internatu,  

7. terminowego regulowania opłat wynikających z zamieszkiwania w Internacie,   

8. kulturalnego zachowania wobec kolegów, wychowawców i pracowników placówki,  

9. dbałości o higienę własną i zdrowie,  

10. uczestniczenia w zajęciach grup wychowawczych,  

11. poszanowania mienia Internatu oraz własności innych wychowanków, zadośćuczynienia osobom pokrzywdzonym lub 

instytucjom oraz pokrycie w całości lub w części wyrządzonej szkody materialnej, np. w wyniku dewastacji mienia 

szkolnego,  

12. po zakończonych zajęciach szkolnych do godz. 17.30, wychowankowie mają  obowiązek powrotu do Internatu. Po 

kolacji, do godz. 19.15 wychowanek może opuścić Internat, po uzgodnieniu tego z wychowawcą. Wyjście musi być 

odnotowane w systemie obecności po przez odbicie elektronicznej karty internatowej lub, w razie awarii, w książce 

wyjść.  

13. przebywania w swoim pokoju w czasie trwania nauki własnej w godzinach 19.15-21:00 oraz po godzinie 22.00,  

14. w uzasadnionych przypadkach (tj. zajęcia sportowe - treningi, pozaszkolne formy dokształcania, itp.) za zgodą 

wychowawcy dyżurującego oraz po przedstawieniu zaświadczenia trenera lub oświadczenia rodzica o zajęciach, 

przebywania poza Internatem w czasie nauki własnej do godz. 21.15. 

15. przebywania po godzinie 21.00 w miejscu zakwaterowania grupy,  

16. informowania wychowawcy dyżurującego o wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych,  

17. zgłaszania wychowawcy dyżurującemu zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu. 

18. zabierania na zajęcia lekcyjne wszystkich niezbędnych przyborów do realizowania programu nauczania, ze względu 

na brak możliwości przebywania na piętrach Internatu podczas przerw międzylekcyjnych z zastrzeżeniem § 22 ust. 9 i 

ust. 10. 

19. w przypadku wcześniejszego opuszczenia Internatu (inny termin niż piątek po zakończeniu zajęć lekcyjnych) 

wychowanek ma obowiązek dopilnować, aby informacja o wcześniejszym wyjeździe wychowanka z internatu została 

wcześniej przekazana jako wiadomość w dzienniku Librus do wychowawców w Internacie                       i 

wychowawcy klasy.   

 

§ 24. Internat stwarza wychowankom możliwość racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego od obowiązków 

wobec szkoły i Internatu. Czas wolny przypada  w stałej określonej porze.  

§ 25. Po godzinie 22:00 wychowankowie mogą korzystać z dostępu do mediów wyłącznie  za zgodą wychowawcy dyżurującego 

i pod warunkiem, że nie zakłóci to ciszy nocnej.  

§ 26. Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku 

niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w § 23, wychowanek może utracić prawo zamieszkiwania w Internacie.  

§ 27. Decyzję o usunięciu wychowanka z Internatu podejmuje Kierownik Internatu na wniosek wychowawcy.  

§ 28. Od decyzji, o której mowa w §27, wychowanek może odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

decyzji.  

§ 29. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkiwania w Internacie.  

§ 30. Internat czynny jest w czasie roku szkolnego oprócz wakacji, ferii zimowych, przerw świątecznych i innych.  

§ 31. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze:  

1.  liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie przekracza 35,  

2.  wychowankowie grupy wybierają spośród siebie samorząd grupy,  

3. czas pracy z grupą wynosi 49 godzin zegarowych tygodniowo.  

§ 32. 1.Wychowankowie opuszczają Internat do godziny 17:00 w ostatnim dniu nauki danego  

tygodnia, a wracają w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w godzinach 17.00 do 21.00.  
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2. Każdy wyjazd i przyjazd wychowanka wymaga odnotowania w elektronicznym systemie obecności po przez 

odbicie karty internatowej lub w razie awarii  w „Zeszycie wyjazdów i przyjazdów”. 

3. W czasie wyjazdu do domu wychowanek zobowiązany jest do odbicia się w elektronicznym systemie obecności 

i pozostawienia elektronicznej karty internatowej u dyżurującego wychowawcy. Po powrocie z domu 

wychowanek pobiera kartę od dyżurującego wychowawcy i odbija się w elektronicznym systemie obecności. 

4. W razie zagubienia lub zniszczenia elektronicznej karty internatowej wychowanek ma obowiązek niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie wychowawcę dyżurującego lub kierownika internatu. Za zgubienie lub zniszczenie 

elektronicznej karty internatowej wychowanek ponosi konsekwencję w postaci opłaty za wyrobienie nowej 

karty. 

5. Przyjazd wychowanka do Internatu w dniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych lub innym następuje w 

godz. 17.00 - 21:30.  W dniu przyjazdu wychowanek, za zgodą wychowawcy, może opuścić Internat do godz. 

19.15.  

6. Zmianę dnia przybycia do Internatu, godziny lub fakt nieprzybycia do Internatu, np. z  powodu choroby, zdarzeń 

losowych rodzice/prawni opiekunowie wychowanków mają obowiązek zgłosić telefonicznie lub przez dziennik 

Librus wychowawcom.  

 
ROZDZIAŁ IV.  SYSTEM WYRÓŻNIEŃ, NAGRÓD I KAR DLA UCZNIÓW ( KONSEKWENCJE) 

 
§ 37. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje  się następujące wyróżnienia i 

nagrody:  

1. ustna pochwała wychowawcy,  

2. ustna pochwała wychowawcy na ogólnym zebraniu grupy,  

3. pochwała Kierownika Internatu na ogólnym zebraniu z wręczeniem dyplomu lub listu pochwalnego do rodziców 

(prawnych opiekunów),   

4. pamiątkowe nagrody rzeczowe (książka, album z dedykacją, słodycze i inne),  

5. na wniosek Kierownika Internatu podwyższenie oceny z zachowania.  

§ 38. Wobec uczniów nie stosujących się do norm i zasad obowiązujących w Internacie  i uczniów łamiących zasady niniejszego 

Regulaminu stosuje się następujący system kar:  

1. ustne upomnienie wychowawcy,  

2. ustna nagana wychowawcy,  

3. pisemna nagana wychowawcy (wiąże się z okresowym zakazem uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oraz w 

imprezach rozrywkowych),  

4. pisemna nagana Kierownika Internatu,  

5. pisemna nagana Kierownika z ostrzeżeniem (spisanie kontraktu  z wychowankiem),  

6. czasowe usunięcie z listy mieszkańców Internatu,  

7. skreślenie z listy mieszkańców Internatu.  

  
§ 39. Kary od pisemnej nagany wychowawcy Internatu skutkują załączeniem ich do szkolnych akt ucznia oraz powiadomieniem o 

nich wychowawcy klasy ucznia w celu obniżenia oceny zachowania.   

§ 40. Gradacja kar nie musi być zachowana. Wychowanek ma prawo odwołać się od  wymierzonej kary w ciągu 7 dni od 

dnia otrzymania informacji na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu.  

§ 41. Dyrektor Zespołu Szkół po zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz wysłuchaniu kierownika 

Internatu i ukaranego ucznia podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub uchyleniu kary. Decyzja Dyrektora jest ostateczna. 

§ 42. Umotywowany wniosek usunięcia z Internatu zgłasza wychowawca grupy, a zatwierdza Kierownik. Powodem wnioskowania 

o usunięcie ucznia z Internatu mogą być:  

1. naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej,  

2. naruszenie nietykalności cielesnej,  

3. postępowanie wywierające szkodliwy i demoralizujący wpływ na współmieszkańców, a w szczególności picie alkoholu, 

przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach  i wycieczkach organizowanych przez szkołę i 

Internat, palenie papierosów, e-papierosów na terenie placówki, posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji 

psychoaktywnych oraz stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego, a także stosowanie agresji lub 

przemocy w stosunku do uczniów lub pracowników szkoły oraz dewastacja mienia szkoły,  

4. kradzież lub jej ukrywanie.  

 

 

    Zapoznałam/em się z treścią Wyciągu z Regulaminu Internatu ZS Nr 1 w Kołobrzegu w zakresie przyjęcia i pobytu w Internacie. 

 

 

 

 

           ………………………………………     ………………...…………………………  

            Data i odpis ucznia                                                                                             Data i podpis rodzica/opiekuna 


