REGULAMIN INTERNATU SOSW NR 2 W SZCZECINIE
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych
placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z
2017 r. poz. 1606).
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 zapewnia całodobową opiekę i wychowanie
uczniom uczącym się poza miejscem stałego zamieszkania na wniosek rodziców/ opiekunów.
2. Wniosek o przyjęcie do Internatu składają rodzice/ opiekunowie lub pełnoletni wychowankowie do
dyrektora Ośrodka. Wzór jest dostępny w sekretariacie Ośrodka i na stronie internetowej
www.sosw2.szczecin.pl.
3. W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na trudną sytuację rodzinną za zgodą Organu
Prowadzącego dyrektor może przyjąć do internatu uczniów z terenu Szczecina.
4. Wychowankowie do Internatu przyjmowani są na czas nauki w szkołach Ośrodka.
5. Wychowankowie mogą być przyjęci do Internatu w innym terminie tylko w przypadku, gdy
Ośrodek posiada wolne miejsca.
6. Wychowankowie korzystający z całodobowej opieki są zgłaszani do tymczasowego meldunku w
Urzędzie Miasta Szczecina.
7. Za tymczasowe zameldowanie i wymeldowanie wychowanka odpowiada upoważniony przez
Dyrektora wychowawca.
8. Zameldowanie wychowanka odbywa się na okres od dnia zamieszkania do dnia zakończenia nauki
w szkołach Ośrodka.
9. Rezygnacja z pobytu w Internacie następuje, na pisemny wniosek rodzica/ opiekuna lub
pełnoletniego wychowanka i wiąże się z wymeldowaniem wychowanka.
10. Internat prowadzi Księgę wychowanków, Dzienniki grup wychowawczych, Zeszyt wyjść, Rejestr
wyjść grupowych, Zeszyt dyżurów nocnych, Rejestr podawanych leków oraz Protokolarz zespołu
wychowawczo-samokształceniowego.
11. Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami
wychowanka, wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem oraz poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.
12. W Internacie jest monitoring.
13. Ośrodek nie odpowiada za prywatne rzeczy wychowanków m.in. pieniądze, telefony komórkowe,
urządzenia multimedialne, itp.
§2
1. Internat czynny jest w od niedzieli do piątku.
2. Opiekę nad wychowankami Internatu organizuje się od czasu zakończenia zajęć w szkole oraz
zajęć praktycznych do ich ponownego rozpoczęcia w kolejnym dniu nauki szkolnej.
3. Pora nocna trwa od godz. 22.00 do godz. 6.00.
4. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, tj. wychowawca i opiekun nocny.
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5. W Internacie organizuje się zajęcia w ramach kół zainteresowań wg harmonogramu opracowanego
na dany rok szkolny.
6. Z każdą grupą wychowawczą pracuje dwóch lub trzech wychowawców grupy wg tygodniowego
planu pracy.
7. Wychowawca obejmujący dyżur ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy, nad którą sprawuje
opiekę.
8. Podczas dyżuru wychowawca współpracuje z pedagogiem, psychologiem i wicedyrektorem.
9. W razie nieobecności wychowawcy Ośrodek organizuje zastępstwa.
10. Internat zapewnia warunki do nauki i wychowania organizując pracę dydaktyczną, rewalidacyjną,
wychowawczą i opiekuńczą w grupach wychowawczych zgodnie ze Statutem Ośrodka.
11. W Internacie obowiązuje Plan dnia – załącznik nr 3.
12. W Internacie obowiązują kary i nagrody zgodnie ze Statutem Ośrodka.
§ 3. INTERNAT ZAPEWNIA WYCHOWANKOM:
1. Zakwaterowanie i całodobową opiekę, pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4
wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami
rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi. Pokoje mieszkalne są wyposażone co najmniej
w:
1) łóżka jednoosobowe lub tapczany, poduszki, kołdry i bieliznę pościelową;
2) szafkę do przechowywania rzeczy osobistych, dla każdego wychowanka;
3) szafy ubraniowe.
2. Pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych.
3. Pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej społeczności ośrodka.
4. Odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć oraz do indywidualnej pracy z
wychowankiem.
5. Miejsce umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków, korzystanie
z lodówki i kuchenki mikrofalowej.
6. Pokój dla chorych.
7. Miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich suszenie,
korzystanie z pralki automatycznej.
8. Łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność
z zasadami higieny.
§ 4. PRAWA WYCHOWANKÓW INTERNATU.
Każdy z wychowanków ma prawo do:
1. Całodobowej opieki, ochrony i wspomagania jego rozwoju psychofizycznego i społecznego
realizowanego przez pracowników Ośrodka.
2. Korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Internatu.
3. Całodniowego wyżywienia w stołówce Ośrodka.
- Wychowankowie korzystają z posiłków pod opieką wychowawców lub samodzielnie za zgodą
wychowawcy.
- Opłata za posiłki w stołówce równa jest wysokości kosztów surowca.
- Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w Internacie ustala Dyrektor
Ośrodka w porozumieniu z organem prowadzącym.
- W przypadku nieobecności wychowanka stosuje się odliczenie odpłatności za wyżywienie
- Odliczenie dotyczy tylko nieobecności zgłoszonych.
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- Opłat za wyżywienie dokonuje się osobiście w Ośrodku lub na odpowiedni rachunek bankowy
do 10 dnia każdego miesiąca.
- Opłata za wyżywienie w internacie jest obowiązkowa, podlega egzekwowaniu wg przepisów
ogólnych.
4. Zapewnienia pomocy medycznej, którą w razie potrzeby zobowiązany jest zorganizować
wychowawca.
5. Uczestniczenia w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych
przez kadrę pedagogiczną Ośrodka.
6. Korzystania z wyjazdów na wycieczki, obozy i inne imprezy organizowane przez Ośrodek.
7. Samodzielnych wyjść do miasta, na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów lub
pełnoletnich wychowanków, po uzyskaniu każdorazowej zgody wychowawcy grupy – załącznik
nr 2 oraz załącznik nr 4.
8. Samodzielnych wyjazdów do domu rodzinnego, na podstawie pisemnego oświadczenia
rodziców/opiekunów lub pełnoletnich wychowanków – załącznik nr 2 oraz załącznik nr 4,
9. Odwiedzin przez członków rodziny oraz osoby znajome (pod warunkiem przedstawienia ich
wychowawcy grupy) w dniach, godzinach i miejscu uzgodnionym z wychowawcą.
10. Zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji wychowawcom w ramach działania Samorządu
Wychowanków, do którego należą wszyscy członkowie społeczności Internatu.
11. Otrzymania zamykanej na klucz szafki, o którą zobowiązany jest dbać i utrzymywać w czystości
(w przypadku zgubienia klucza od szafki wychowanek ponosi koszt dorobienia nowego klucza).
12. Pozostawienia wartościowych przedmiotów oraz pieniędzy w depozycie u wychowawcy.

§ 5. OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW INTERNATU.
Każdy z wychowanków ma obowiązek:
1. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktycznych oraz wychowawczych.
2. Uczestniczenia w zajęciach, imprezach i uroczystościach organizowanych dla całej społeczności
Internatu ( konkursy, zajęcia cykliczne, imprezy okolicznościowe, inne – załącznik nr 3).
3. Codziennego uczestniczenia w zajęciach tzw. nauki własnej w grupie wychowawczej w godz.
17.00 – 18.00.
4. Dbania o mienie Ośrodka, kolegów i własne.
5. Sumiennego wykonywania powierzonych mu dyżurów i zadań.
6. Przestrzegania planu dnia i tygodnia obowiązującego na terenie Internatu zapisanego w
dziennikach wychowawczych – załącznik nr 3.
7. Wykonywania poleceń wydawanych przez wychowawców i pracowników niepedagogicznych
Ośrodka odnoszących się do funkcjonowania wychowanka w Ośrodku.
8. Kulturalnego zachowywania się w stosunku do wszystkich pracowników Ośrodka,
w szczególności:
właściwego reagowania na zwróconą uwagę,
stosowania zwrotów grzecznościowych,
nie używania wulgaryzmów.
9. Przestrzegania zasad higieny osobistej: czystości ciała, odzieży, obuwia itp.,
10. Utrzymywania porządku i czystości w szafkach, rzeczach osobistych oraz pomieszczeniach
grupowych i internackich.
11. Przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w godz.22.00 – 6.00.
12. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
13. Stosowania się do przepisów BHP i przeciwpożarowych.
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14. Powiadomienia wychowawcy lub innego pracownika Ośrodka o zauważonych zagrożeniach dla
życia lub zdrowia, a także o zauważonych usterkach technicznych.
15. Właściwego zachowywania się poza Internatem i dbania o dobre imię Ośrodka.
§ 6. W INTERNACIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ:
Posiadania i spożywania alkoholu.
Przychodzenia do Ośrodka pod wpływem alkoholu.
Posiadania i palenia papierosów, e-papierosów i innych środków zawierających nikotynę,
Zażywania środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki, napoje energetyczne, itp.) oraz
przebywania na terenie Ośrodka pod wpływem wymienionych środków.
5. Posiadania i rozprowadzania na terenie Ośrodka środków psychoaktywnych, które związane jest z
powiadomieniem Policji oraz odpowiedzialnością karną.
6. Posiadania i używania przedmiotów mogących zagrażać zdrowiu lub życiu mieszkańców Internatu.
7. Niszczenia mienia Ośrodka.
8. Używania siły ﬁzycznej w stosunku do innych wychowanków, pracowników Ośrodka.
9. Dokonywania samouszkodzeń, samookaleczeń.
10. Przywłaszczania sobie mienia Internatu, kolegów, pracowników.
11. Przebywania poza terenem Internatu bez zgody wychowawców.
12. Przebywania w Internacie w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 7. W INTERNACIE DZIAŁA ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO SAMOKSZTAŁCENIOWY
Do zadań zespołu należy:
Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych i zainteresowań wychowanków.
Bieżące monitorowanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków i efektów podejmowanych
działań, w szczególności wychowawczych.
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
Udział w opracowaniu WOF, IPET i innych dokumentów dla każdego wychowanka.
Analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy.
Dokonywanie oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w Ośrodku.
Ustalenie na wniosek rodziców wychowanka lub pełnoletniego wychowanka, zakresu współpracy z
wychowankiem i jego rodzina po opuszczeniu Ośrodka.
Dokonywanie oceny efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych co najmniej 2 razy w roku.
Badanie poziomu bezpieczeństwa wychowanków poprzez ewaluacje, kontrole, monitoring, w tym
analizę dokumentów.
§ 8. ZASADY WYJŚĆ I WYJAZDÓW Z INTERNATU.
I. Samodzielne wyjścia wychowanków z Internatu:

1. Pełnoletni wychowanek może samodzielnie wyjść z Internatu po uzyskaniu zgody wychowawcy
pełniącego dyżur w grupie – załącznik nr 4.
2. Niepełnoletni wychowanek może samodzielnie wyjść z Internatu w czasie wolnym od zajęć, gdy:
- posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów wyrażoną na odpowiednim oświadczeniu –
załącznik nr 2,
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- uzyska zgodę wychowawcy pełniącego dyżur w grupie.
3. Każde samodzielne wyjście do miasta musi zostać odnotowane w "Zeszycie wyjść".
4. Samodzielne wyjścia poza Internat mogą odbywać się po zajęciach lekcyjnych i wychowawczych,
w godzinach uzgodnionych z wychowawcą pełniącym dyżur.
5. Samodzielne wyjścia wychowanków można zawiesić w przypadkach:
- niepunktualnego powrotu,
- informacji o niestosownym zachowaniu podczas wyjścia (np. spożywanie alkoholu, zakłócanie
porządku publicznego),
- informacji o niestosownym zachowaniu wychowanka podczas pobytu w Ośrodku.
6. Pełnoletni wychowanek może samodzielnie uczestniczyć w zajęciach popołudniowych,
organizowanych poza Ośrodkiem po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka i wychowawcy grupy.
7. Niepełnoletni wychowanek może samodzielnie uczestniczyć w zajęciach popołudniowych,
organizowanych poza Ośrodkiem, gdy:
- posiada pisemną zgodę rodziców/ opiekunów,
- uzyska zgodę Dyrektora Ośrodka i wychowawcy grupy.
II. Wyjazdy do domu:
1. Pełnoletni wychowanek może samodzielnie wyjeżdżać do domu/placówki opiekuńczowychowawczej – załącznik nr 4.
2. Niepełnoletni wychowanek może samodzielnie wyjeżdżać do domu/placówki opiekuńczowychowawczej, gdy:
- posiada pisemną zgodę rodziców/opiekunów wyrażoną na odpowiednim oświadczeniu –
załącznik nr 2.
3. Wychowankowie mogą samodzielnie wyjeżdżać do domu/placówki opiekuńczo-wychowawczej w
piątek po lekcjach lub w dni poprzedzające dni wolne od nauki.
4. Wyjazd w innym dniu niż określonym w pkt.3 następuje za zgodą wychowawcy lub Dyrektora
Ośrodka, w przypadku niepełnoletnich wychowanków na prośbę rodziców.
5. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych wymagają zgody wychowawcy
klasy lub Dyrektora poszczególnej szkoły.
6. Wychowankowie nie posiadający zgody na samodzielny powrót do domu/placówki opiekuńczowychowawczej są zabierani przez rodziców/opiekunów lub osoby pisemnie przez nich
upoważnione.
7. Wychowanek wyjeżdżając z Internatu ma obowiązek zgłoszenia tego wychowawcy.
§ 9 PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW.
1. Wychowawca może podać leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe wychowankowi, kiedy
wymaga tego sytuacja po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów – załącznik
nr 1.
2. Leki brane systematycznie przez wychowanków podawane są tylko na podstawie zlecenia lekarza,
zgodnie z zaleceniem i na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców
3. Rodzice przekazują leki w oryginalnym opakowaniu wraz ze zleceniem lekarza i pisemnym
upoważnieniem pielęgniarce szkolnej lub osobiście wychowawcy grupy.
4. Wychowawcy odnotowują fakt podawania leków w Rejestrze podawanych leków w grupie
wychowawczej.
5. Wychowawca wyraża pisemną zgodę na podawanie leków wychowankowi – załącznik nr 5.
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§ 10 ZAŁACZNIKI DO REGULAMINU INTERNATU
1. Załacznik nr 1 – Oświadczenie rodziców dotyczące podawania leków.
2. Załacznik nr 2 – Oświadczenie rodziców dotyczące samodzielnych wyjść z Internatu oraz
samodzielnych dojazdów do domu.
3. Załacznik nr 3 – Plan dnia w Internacie.
4. Załacznik nr 4 – Oświadczenie pełnoletniego ucznia dotyczące samodzielnych wyjść z Internatu
oraz samodzielnych dojazdów do domu.
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wychowawcy dotyczące podawania leków wychowankom.
§ 11
Sprawy nie uregulowane statutem i regulaminem rozstrzygają przepisy ogólne obowiązujące w
resorcie edukacji lub organ prowadzący ośrodka.
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