
REGULAMIN INTERNATU 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM 

im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU 

W TANOWIE 

Regulamin grup wychowawczych określa podstawowe zasady  

współżycia społecznego wychowanków oraz ich prawa i obowiązki. 

Regulamin grup wychowawczych określa uprawnienia i obowiązki wychowanków: jest 

środkiem zapewniającym niezbędną dyscyplinę, dobrą organizację pracy oraz porządek. 

 

I. PODSTAWA PRAWNA 

Podstawę prawną regulaminu internatu stanowią: 

1. Ustawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1148, 1078, 

1287, 1680, 1681 i 1818 , Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949, art. 83 i 84, Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1078, Dz.U. z 2021 r. poz. 1533, Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu 

dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz zasad opłatności wnoszonej przez 

rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2015 r. poz. 1872 oraz 

z 2017 r. poz. 1628), 

3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 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. 2017 poz. 1606), 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomani (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526),         

6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 

59), 

7. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie. 

 

 



II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
1. Grupy wychowawcze stanowią integralną część Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego. 

2. Wychowankami grup wychowawczych są uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy wchodzących w skład SOSW w Tanowie. 

3. Prawo do zamieszkania w pomieszczeniach grup wychowawczych posiadają 

wychowankowie pobierający naukę w jednej ze szkół Ośrodka, którym stan zdrowia, 

sytuacja rodzinna lub miejsce zamieszkania uniemożliwia codzienny dojazd. 

4. Organami grup wychowawczych są: 

• kierownik internatu 

• zespół wychowawczy grup wychowawczych. 

5. Kierownik internatu oraz nauczyciele – wychowawcy stanowią zespół wychowawczy. 

6. Grupami wychowawczymi zarządza kierownik, który jest odpowiedzialny za 

całokształt pracy opiekuńczo – wychowawczej i rewalidacyjnej. 

7. Kierownik internatu jest przełożonym wszystkich pracowników grup wychowawczych 

i podlega bezpośrednio dyrektorowi Ośrodka. 

8. Podstawową jednostką działalności wychowawczej jest grupa wychowawcza. Grupa 

wychowawcza obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

9. Grupa wychowawcza  odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej i 

wynosi: 

• w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym - nie więcej niż 8; 

• w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi - nie więcej niż 4; 

10. Grupą wychowawczą opiekują się nauczyciele – wychowawcy wyznaczeni przez 

kierownika internatu. 

 

III. ROZKŁAD DNIA WYCHOWANKÓW 

 

07:00 – 08:00 Zajęcia poranne: pobudka, poranna toaleta, ubieranie, 
porządkowanie pomieszczeń, śniadania, wyjście do szkoły. 

08:00 – 15:00 Zajęcia szkolne: pobyt na zajęciach szkolnych wg tygodniowego 
planu lekcji,  drugie śniadanie. 

15:00 – 15:30 Obiad. 

15:30 – 18:00 Praca w grupach wg miesięcznych planów pracy grup 

18:00 – 19:30 Kolacja, toaleta wieczorna, przygotowanie sypialni i prace 
porządkowe. 

19:30 – 22:00 Zajęcia własne, zajęcia relaksacyjne. 

22:00 – 7:00 Cisza nocna 

 

1. Pora nocna trwa od godziny 2200 do godziny 600 

2. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby. 

 



 

IV. CELE I ZADANIA GRUP WYCHOWAWCZYCH 

1. Grupy wychowawcze zapewniają opiekę i wychowanie uczniom szkół Ośrodka 

uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Grupy wychowawcze są integralną 

częścią szkoły. 

2. Do zadań grup wychowawczych należy: 

• zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu; 

• zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce 

• wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

• wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów; 

• tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie, turystyce 

oraz organizacji czasu wolnego; 

• uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia 

odpowiedzialności 

3. Grupy wychowawcze zapewniają uczniom: 

• zakwaterowanie i całodobową opiekę; 

• możliwość korzystania z wyżywienia; 

• właściwe warunki sanitarno – higieniczne; 

• miejsce do nauki, w tym pomieszczenia do indywidualnej nauki; 

• miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków. 

4. W internacie zapewnia się wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie 

więcej niż 4 wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z 

ich potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi. 

5. Grupy wychowawcze realizują zadania, w tym wychowawczo – profilaktyczne, we 

współpracy z rodzicami ucznia, wychowawcą klasy oraz poradniami psychologiczno – 

pedagogicznymi w tym specjalistycznymi. 

 

V. PRAWA WYCHOWANKÓW: 

1. Wychowanek grupy wychowawczej ma prawo do: 

• bezpiecznego pobytu w grupie wychowawczej, 

• właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego i zapewnienia 

organizacji czasu wolnego, 

• systematycznego spożywania posiłków za opłatą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

• zachowania prawa nienaruszalności fizycznej i poszanowania własnej 

godności, 

• swobody wyrażania myśli i przekonań religijnych, 

• ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej, 

• korzystania z pomieszczeń grup wychowawczych oraz sprzętu i urządzeń 

stanowiących wyposażenie Ośrodka, 

• pomocy  w przypadku choroby lub wypadku, 

• w sytuacjach trudnych wsparcia ze strony pedagoga i psychologa, 

• wypowiedzenia się przed udzieleniem kary porządkowej, 



• do odwiedzin gości, po uzyskaniu zgody wychowawcy lub kierownika 

internatu, 

• samodzielnego wyjścia poza teren Ośrodka w uzasadnionych wypadkach, jeśli 

jest pełnoletni i po wpisaniu się w zeszycie wyjść wychowanków 

 

VI. OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW: 

1. Wychowanek grupy wychowawczej jest zobowiązany do: 

• przestrzegania wszystkich punktów regulaminu szkoły i internatu 

• systematycznej i sumiennej nauki 

• poszanowania mienia społecznego 

• dbania o higienę własną i poszanowanie własnego zdrowia 

• poszanowania godności i nietykalności innych wychowanków 

• stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, opieki nad 

młodszymi, przeciwdziałaniu brutalności i przemocy fizycznej 

• utrzymania czystości i estetyki w pomieszczeniach grupy, łazienkach, 

szatniach oraz na terenie Ośrodka 

• posiadania własnych przyborów toaletowych(mydło, pasta i szczoteczka, 

ręczni, piżama) i odzieży dostosowanej do pory roku 

• kulturalnego zachowania na stołówce 

• uczestniczenia w zajęciach i pracach grup wychowawczych 

• sumiennego wypełniania dyżurów 

• stosowania się do obowiązującego porządku dnia: punktualne przychodzenie 

na posiłki i zajęcia, informowanie wychowawcy o potrzebie opuszczenia 

grupy, przestrzegania ciszy nocnej 

• natychmiastowego informowania wychowawcy o wypadku lub wystąpieniu 

objawów chorobowych 

• oszczędzania wody i energii elektrycznej oraz zamykania okien zimą 

2. Ponadto na terenie grup wychowawczych zabrania się: 

• palenia tytoniu 

• zażywania środków odurzających 

• spożywania alkoholu 

• samowolnego przyjmowania leków bez wyraźnych wskazań lekarza 

• przechowywania w grupie wychowawczej ww. środków 

• wprowadzania do budynku internatu osób nie będących mieszkańcami, 

zwierząt bez zgody i wiedzy wychowawcy 

• samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli i 

innych sprzętów w Ośrodku, wynoszenia ich poza teren Ośrodka 

 

VII. NAGRODY I KARY: 

1. Po zakończeniu semestru wychowawca grupy wychowawczej dokonuje oceny pracy i 

zachowania wychowanków. Wyróżniający wychowankowie zostają nagrodzeni na 

apelu. 



2. W stosunku do wyróżniającego się wychowanka mogą być stosowane następujące 

nagrody i wyróżnienia: 

• wyróżnienie w postaci pochwały przez wychowawcę na forum grupy 

• wyróżnienie w postaci pochwały przez kierownika internatu na forum grupy 

• wyróżnienie w postaci pochwały udzielonej przez kierownika internatu lub 

dyrektora Ośrodka na apelu 

• wysłanie listu gratulacyjnego do rodziców lub opiekunów za zaangażowanie i 

wzorowe zachowanie szczególnie wyróżniających się wychowanków 

• dyplom uznania lub nagroda rzeczowa wręczana przez dyrektora SOSW 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor SOSW w porozumieniu z kierownikiem internatu i 

nauczycielem – wychowawcą. 

4. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, zniszczenia sprzętu i niewłaściwe 

zachowanie udziela się następujących kar: 

• Zadośćuczynienie jako świadczenie należne poszkodowanemu koledze, który 

doznał szkody niemajątkowej. 

• prace społeczne na rzecz placówki 

• w przypadku rażąco niewłaściwego zachowania na stołówce, wychowanek 

może spożywać posiłki oddzielony od grupy 

• czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych w placówce oraz 

ograniczenie korzystania ze sprzętu RTV oraz multimedialnego 

• upomnienie wychowanka przez nauczyciela – wychowawcę w rozmowie 

indywidualnej 

• upomnienie wychowanka przez kierownika internatu na forum grupy lub na 

apelu 

• naganę udzieloną wychowankowi przez kierownika internatu 

• naganę udzieloną wychowankowi przez dyrektora SOSW wobec wszystkich 

uczniów na apelu i powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych 

• usunięcie wraz z skreśleniem z listy wychowanków w szczególnie rażących 

przypadkach naruszenia regulaminu internatu 

 

 

VIII. WYJŚCIA INDYWIDUALNE POZA TEREN OŚRODKA I DOJAZDY DO DOMU 

1. Wychowanek każdorazowo zgłasza nauczycielowi – wychowawcy oddalenie od grupy 

wychowawczej. 

2. W uzasadnionych sytuacjach, pełnoletni wychowanek ma prawo czasowo opuścić 

Ośrodek na następujących warunkach: 

• Zgłosić wyjście nauczycielowi – wychowawcy lub kierownikowi 

• Zapisać wyjście w zeszycie wyjść 

• Przewidywany czas trwania nieobecności określa się między 15:30 – 18:00 

3. Wychowanek pełnoletni ma prawo do samodzielnego wyjazdu do domu rodzinnego 

w dni wolne od nauki szkolnej. 

 

 



 

IX. WYJŚCIA GRUP WYCHOWAWCZYCH POZA TEREN OŚRODKA 

1. Zasady organizowania wycieczek grup wychowawczych określa Regulamin Wycieczek. 

2. Spacery i wycieczki piesze grup wychowawczych po okolicy odnotowywane są w 

rejestrze wyjść. 

   

X. POSTANOWIENIA PORZADKOWE: 

1. W przypadku wychowanków  powyżej 13 roku życia, ich rodzice i opiekunowie prawni 

ponoszą koszty naprawy szkód materialnych poczynione na terenie Ośrodka w 

sposób celowy. 

2. W pokojach wychowanków nie należy bez zgody nauczyciela – wychowawcy używać 

sprzętu elektrycznego ( grzałek, czajników, maszynek do gotowania itp.) 

3. W czasie ciszy nocnej zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, tabletów, 

komputerów oraz innych urządzeń. 

4. Każda grupa ustala dzień porządków w grupach i na terenie wokół ośrodka. 

5. Ośrodek jest placówką feryjną. W czasie ferii i świąt grupy wychowawcze nie 

funkcjonują. 

6. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada materialnie za drogocenne 

przedmioty przywiezione lub pozostawione przez wychowanków w placówce. 

7. Wszelkie osoby znajdujące się na terenie internatu zobowiązane są do przestrzegania 

niniejszego regulaminu. 

 


