Regulamin Internatu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 13
dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z późn. zmianami),
- § 65 pkt 6 Statutu Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.
I Postanowienia ogólne
1. Internat jest integralną częścią Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.
2. Działalność

internatu

jest

ściśle

skorelowana

z

procesem

nauczania,

wychowywania i rewalidacji w Ośrodku.
3. Regulamin określa szczegółowe zasady działalności Internatu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę Pedagogiczną
Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 13 dla
Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

II Cel internatu
5. Celem Internatu jest wszechstronna rewalidacja wychowanków, umożliwienie im
realizacji kształcenia, wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli rodziny oraz
stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień.

III Zadania internatu
6. Zapewnienie wychowankom opieki i realizowanie działań wychowawczych w
czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
7. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
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8. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, organizowanie i wspieranie
procesu własnego uczenia się wychowanków – współdziałanie z nauczycielami i
rodzicami.
9. Organizacja czasu wolnego umożliwiająca wychowankom rozwój zainteresowań.
10.

Stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania

własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych.
11.

Zapewnianie wychowankom optymalnych warunków do relaksu i wypoczynku

w czasie wolnym od nauki.
12.

Wdrażanie wychowanków do samodzielnego wykonywania określonych prac

porządkowo-gospodarczych.
13.

Wyrabianie u wychowanków zaradności życiowej, rozwijanie samodzielności i

odpowiedzialności.
14.

Rewalidacja w zakresie czynności życia codziennego.

15.

Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z

Programu Wychowawczego Ośrodka i z Programu Profilaktyki.

III Warunki finansowe

16.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów mieszkających w internacie ponoszą

opłaty za ich wyżywienie.
17.

Wysokość opłat ustalana jest przez dyrektora Ośrodka, na początku każdego

roku szkolnego. Może ona ulec zmianie w związku z podwyższeniem kosztów
surowców spożywczych.

IV Organizacja pracy w internacie

18.

Internat funkcjonuje w okresie trwania zajęć dydaktycznych w szkołach

Ośrodka oraz w soboty i niedziele przewidziane w planie pracy internatów
Ośrodka. Plan pracy internatów ustala Dyrektor Ośrodka.
19.

Internat

sprawuje

opiekę

nad

wychowankami

przed

i

po

zajęciach

dydaktycznych w szkołach Ośrodka.
20.

Pracą internatu kieruje Kierownik powołany przez Dyrektora Ośrodka.

21.

Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Zespół Wychowawczy Internatu.

22.

Do zadań Zespołu Wychowawczego Internatu należy w szczególności:
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a) opracowanie planów pracy internatu,
b) wyrażanie opinii w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
c) inicjowanie

i

organizowanie

różnych

form

działalności

opiekuńczej,

wychowawczej i rewalidacyjnej,
d) podejmowanie uchwał w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom,
e) dokonywanie analizy i oceny całokształtu działalności internatu,
f) ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia efektywności pracy
internatu i Ośrodka.
23.

Podstawową jednostkę organizacyjną Internatu stanowi grupa wychowawcza.

Przy podziale wychowanków na grupy uwzględnia się wiek, klasę i szkołę.
Liczebność grupy może wynosić do 10 osób.
24.

W

przypadku

wystąpienia

niepełnosprawności

sprzężonych

liczbę

wychowanków w grupie można obniżyć o 2 osoby.
25.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej liczba

wychowanków w grupie wychowawczej może liczyć do 12 osób.
26.

Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca. Kierownik Internatu,

w miarę możliwości kadrowo-organizacyjnych, powierza prowadzenie grupy
wychowawcom przez cały okres uczęszczania wychowanków do danej szkoły.
27.

Rozkład dnia w Internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu

i środowiska, zajęcia kulturalne i sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki
również poza Internatem. Rozkłady dnia opracowuje Zespół Wychowawców
Internatu.
28.

Za

szkody

wyrządzone

przez

wychowanków

w

mieniu

internatu

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
29.

Pracownicy

internatu

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

przedmioty

wartościowe i pieniądze będące własnością wychowanków, a które nie zostały
zdeponowane u wychowawców.
30.

Pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi są uprawnieni do wejścia

do pokoju wychowanka podczas jego nieobecności w celu przeprowadzenia
koniecznych napraw oraz ze względów bezpieczeństwa.
31.

W przypadkach uzasadnionych zapewnieniem bezpieczeństwa wychowawcy

mają prawo dokonać szczegółowego przeglądu pokojów mieszkalnych, w tym
szaf i szafek nocnych również w czasie nieobecności wychowanków.
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32.

Wychowawcy

nie

ponoszą

odpowiedzialności

za

życie

i

zdrowie

wychowanków, którzy samowolnie opuścili internat.
33.

Przyjmowanie gości odbywać się może wyłącznie za zgodą wychowawcy. Za

szkody wyrządzone przez gości odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice
lub opiekunowie prawni wychowanków przyjmujących gości.
34.

Wychowankom

zabrania

się

samowolnego

zmieniania

miejsca

zakwaterowania oraz przenoszenia mebli i innych sprzętów będących własnością
internatu. Wszystkie zmiany należy uzgodnić z wychowawcą.

V Dokumentacja

35.

W internacie prowadzona jest następująca dokumentacja pedagogiczna:

a) dzienniki zajęć wychowawczych,
b) roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej i rewalidacyjnej, opracowany
przez Kierownika Internatu,
c) semestralne plany pracy w grupach wychowawczych,
d) zeszyt wyjść i wyjazdów,
e) protokoły z posiedzeń Zespołu Wychowawców Internatu.

VI Przyjęcie do internatu

36.

O przyjęcie do Internatu może ubiegać się uczeń, rodzice lub opiekunowie

prawni ucznia, który uczęszcza do szkoły podstawowej lub do gimnazjum w
Ośrodku.
37.

Przyjęcia do internatu dokonuje kierownik internatu

38.

Wymagane dokumenty:

a) dokumentacja medyczna; w szczególności okulistyczna , niezbędna do
prawidłowego sprawowania opieki w trosce o zdrowie i życie wychowanków,
b) podanie o przyjęcie dziecka do internatu,
c) wypełniona przez rodziców lub opiekunów prawnych ankieta dot. informacji
związanych z prowadzeniem dokumentacji wychowawczej oraz informacji o
stanie zdrowia dziecka,
d) zgoda na ponoszenie odpowiedzialności materialnej za wyrządzone przez
dziecko szkody i zniszczenia,
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e) zgoda na udzielenie pomocy medycznej w razie konieczności.
39.

Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, który nie został przyjęty do

internatu przysługuje prawo do odwołania do Dyrektora Ośrodka.
VIII Prawa i obowiązki wychowanków

40.

Wychowanek ma prawo do:

a) Informacji o przysługujących mu prawach i środkach odwoławczych, które mu
przysługują w przypadku naruszenia tych praw.
b) Wglądu w dokumenty regulujące funkcjonowanie Internatu z wyłączeniem
dokumentów objętych tajemnicą służbową.
c) Wolności myśli, sumienia i wyznania oraz swobody ich wyrażania, o ile nie
narusza to godności osobistej i dobra innych osób.
d) Wyrażania

opinii

oraz

zgłaszania

wniosków

w

sprawach

dotyczących

funkcjonowania internatu.
e) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w internacie zapewniających mu
bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą.
f) Korzystania z zajęć rewalidacyjnych i pomocy terapeutycznej.
g) Rozwijania zainteresowań.
h) Wypoczynku po zajęciach lekcyjnych i w czasie ciszy nocnej.
i) Uczestniczenia w organizowanych przez Ośrodek wycieczkach, obozach
imprezach kulturalnych i sportowych.
j) Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych
oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w Ośrodku.
k) Życzliwego, podmiotowego traktowania przez pracowników Ośrodka.
l) Korzystania z pomieszczeń internatu zgodnie z ich przeznaczeniem.
m) Przyjmowania za zgodą wychowawcy gości do godz. 20.00
n) Uczeń po ukończeniu 13 roku życia ma prawo do samodzielnych wyjazdów do
domu rodzinnego po zdaniu egzaminu z orientacji przestrzennej i złożeniu przez
rodziców lub opiekunów prawnych pisemnej zgody na samodzielne wyjazdy.
o) Uczeń po ukończeniu 13 roku życia, posiadający prawo do samodzielnych
wyjazdów domu rodzinnego, ma prawo do samodzielnych wyjść poza teren
Ośrodka po zdaniu egzaminu z orientacji przestrzennej i złożeniu przez rodziców
lub opiekunów prawnych pisemnej zgody na samodzielne wyjścia.
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41.

W przypadku naruszenia powyższych praw uczeń ma prawo zwrócić się do

wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia, Kierownika
Internatu lub Dyrektora Ośrodka i otrzymać wyjaśnienia lub informację o
ewentualnej interwencji.
42.

Wychowanek ma obowiązek:

a) Dbać o dobre imię Internatu i Ośrodka.
b) Odnosić się z szacunkiem do wychowanków i pracowników Ośrodka.
c) Przestrzegać ustalonego porządku dnia zgodnie z Rozkładem dnia w
internacie.
d) Przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
e) Utrzymywać porządek, czystość i estetykę w pokojach mieszkalnych i
łazienkach.
f) Troszczyć się o utrzymanie w jak najlepszym stanie mienia internatu.
g) Sumiennie wypełniać określone dyżury i uczestniczyć w doraźnych pracach na
rzecz internatu.
h) Dbać o wysoki poziom kultury osobistej i kulturę słowa.
i) Przestrzegać zasad prawidłowego współżycia w grupie, tolerancji, szacunku,
godzenia interesów własnych z interesem innych.
j) Przestrzegać zakazu używania i posiadania środków uzależniających.
k) Przestrzegać zakazu stosowania jakichkolwiek form przemocy w stosunku do
współmieszkańców internatu.
l) Uczestniczyć w zajęciach wychowawczych, edukacyjnych lub rewalidacyjnych
organizowanych przez wychowawców.
m) Informować wychowawcę i uzyskać zgodę na każdorazowe wyjście lub wyjazd
z internatu. Zgoda na wyjście poza godzinami przewidzianymi w rozkładzie
dnia jest możliwa wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców lub
opiekunów prawnych.
n) Terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie.

IX Nagrody i kary

43.

Zachowanie wychowanka w internacie ma wpływ na ustalenie oceny

zachowania w szkole.
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44.

Za wzorową i przykładną postawę w internacie, aktywność społeczną

wychowanek może otrzymać następujące nagrody:
a) pochwałę wychowawcy wobec wychowanków,
b) pochwałę lub wyróżnienie kierownika internatu wobec wychowanków,
c) list pochwalny Kierownika Internatu do rodziców lub opiekunów prawnych,
d) nagrodę rzeczową.
45.

Za

naruszenie

zasad

współżycia

społecznego,

szkodliwy

wpływ

na

społeczność internatu oraz nie wywiązywanie się z obowiązków, wobec
wychowanka może być zastosowany jeden z następujących środków:
a) upomnienie w indywidualnej rozmowie z wychowawcą,
b) upomnienie wychowawcy z powiadomieniem rodziców,
c) pisemna nagana udzielona przez Kierownika internatu,
d) wniosek o obniżenie oceny zachowania,
e) przeniesienie do innej sypialni,
f) przeniesienie do innej grupy,
g) przeniesienie do innego internatu.
h) usunięcie z internatu wychowanka, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu
a dopuścił się jednego z wykroczeń wymienionych w §97 Statutu Ośrodka .
46.

Kary mogą być nakładane przez wychowawcę lub kierownika internatu.

47.

O przyznanych nagrodach oraz o zastosowanych karach wychowawcy

informują rodziców lub opiekunów prawnych wychowanka.
48.

Decyzję

o

usunięciu

z

internatu

po

zasięgnięciu

opinii

Zespołu

Wychowawczego i Samorządu Uczniowskiego podejmuje kierownik internatu
zgodnie z procedurą związaną ze skreśleniem wychowanka z internatu, opisaną
w §99a Statutu Ośrodka.
49.

Od decyzji wychowawcy o zastosowaniu kary wychowankowi, jego rodzicom

lub opiekunom prawnym przysługuje prawo do wniesienia odwołania do
kierownika internatu w terminie 7 dni od dnia poinformowania o nałożeniu kary.
50.

Od decyzji kierownika internatu o zastosowaniu kary wychowankowi, jego

rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje prawo do wniesienia odwołania do
Dyrektora Ośrodka w terminie 7 dni od dnia poinformowania o nałożeniu kary.

7

