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INFORMACJE  PODSTAWOWE  O  PLACÓWCE 

 

          Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka  w Zawichoście zwany dalej 

Ośrodkiem, jest placówką resocjalizacyjną dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie,  

w normie intelektualnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, 

wychowania i resocjalizacji. Celem ośrodka jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży 

niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, wychowania  

i metod pracy. Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy eliminowanie 

przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, oraz przygotowanie wychowanków do 

życia i samodzielności zawodowej zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi  

i prawnymi. Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci 

umieszczenia w MOW, bezpośrednio po przybyciu do ośrodka, zostaje zapoznany przez 

Dyrektora placówki z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku. Zapoznanie się 

z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku nieletni potwierdza własnoręcznym 

podpisem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć w obiektach ośrodka 

wychowankowie  zobowiązani  są  do  przestrzegania przepisów i regulaminów wewnętrznych, 

zapewniających właściwy proces nauczania i wychowania. Wszyscy wychowankowie mają 

obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka. 

Opracowany  regulamin ma  pomóc  w  zrozumieniu  odpowiedzialności  za swoje  zachowanie  

i  budowaniu  wewnętrznej  dyscypliny. Działania  takie  mają  na  celu  pomoc wychowankom  

w  funkcjonowaniu  po  opuszczeniu  ośrodka  i  rozpoczęciu  samodzielnego  życia  

w  środowisku  rodzinnym.    
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§ 1 

 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  WYCHOWANKÓW 

 

I OBOWIĄZKI  WYCHOWANKA 

 

1. Zachowywanie  się  w  każdej  sytuacji  w  sposób  godny  młodego  Polaka. 

2. Przestrzeganie  postanowień  zawartych  w  Statucie  Ośrodka  oraz   

w  obowiązujących regulaminach  szczegółowych. 

3. Systematyczne  i  aktywne  uczestniczenie  w  życiu  Ośrodka. 

4. Przestrzeganie  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów, pracowników 

pedagogicznych  i   innych   pracowników  Ośrodka. 

5. Poszanowanie  godności  osobistej  nauczycieli, wychowawców  i  innych  

pracowników Ośrodka. 

6. Wykonywanie  poleceń  wydawanych   przez  pracowników  pedagogicznych   

i pracowników  obsługi. 

7. Dbanie  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  własne  i  swoich  kolegów. Wychowanek – nie  

pali tytoniu, nie  pije  alkoholu, nie  używa  narkotyków  i  innych  środków  

odurzających w Ośrodku  oraz  poza  nim, jest  czysty  i  schludny. 

8. Troska  o  mienie  Ośrodka, starania  o  utrzymanie  czystości  i  porządku   na  jego  

terenie, min: 

 wykonywanie codziennych dyżurów porządkowych w pomieszczeniach grupy 

zgodnie z ustalonym okresowym przydziałem dyżurów, a także systematyczne 

porządkowanie przydzielonego terenu Ośrodka, 

 kreatywność w zakresie poprawy estetyki pomieszczeń i utrzymania  

w należytym stanie technicznym i (lub) sanitarnym wyposażenia, 

 efektywne wykorzystanie czasu na wykonywanie przydzielonych prac 

gospodarczych.  

9. Przestrzeganie  regulaminów   znajdujących  się  w pracowniach  oraz  instrukcji  

obsługi urządzeń  podczas  korzystania  ze  sprzętu  i  pomieszczeń  Ośrodka. 

10. Godne  reprezentowanie  Ośrodka  na  zewnątrz 

11.  Dbanie  o  piękno  mowy  ojczystej, zaniechanie używania wulgaryzmów i słów 

obraźliwych. 

12. Sumienne  wykonywanie  obowiązków  ucznia   i  wychowanka.  
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II  PRAWA   WYCHOWANKA 

 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  i  wychowania. 

2. Opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w  Ośrodka  zapewniających  

bezpieczeństwo, ochronę  przed  wszelkimi   formami  przemocy  fizycznej  bądź  

psychicznej. 

3. Życzliwego, podmiotowego  traktowania   w  procesie  dydaktyczno – 

wychowawczym. 

4. Rozwijania  zainteresowań, zdolności  i   talentów, pomocy  ze   strony  nauczycieli, 

wychowawców  i  kolegów. 

5. Korzystania  z  poradnictwa  psychologiczno – pedagogicznego  i  zawodowego. 

6. Przejawiania  własnej  aktywności  w  zdobywaniu  wiedzy  i  umiejętności. 

7. Przedstawiania  pracownikom  pedagogicznym  swoich  problemów  oraz  uzyskania  

od nich  stosownej  pomocy. 

8. Poszanowania  godności  własnej  w  sprawach  osobistych, rodzinnych   

i  koleżeńskich, zachowania  w  tajemnicy  jego  problemów  i  spraw  powierzonych  

w  zaufaniu. 

9. Respektowania jego prawa  do wolności myśli, sumienia i wyznania. 

10. Uczestniczenia  w  zajęciach  pozaszkolnych  i  pozalekcyjnych  oraz  odpoczynku 

pomiędzy  zajęciami. 

11. Wykonywania dodatkowej pracy na rzecz Ośrodka  ze względów wychowawczych  

w celu naprawy szkody, nauki dbania o otoczenie, wypracowania lepszej oceny  

z zachowania, zwiększenia przywilejów itp. 

12. Uczestniczenia  w zajęciach  rozwijających kondycję fizyczną, w tym zajęć na 

świeżym powietrzu (2 godz. dziennie  jeżeli pozwala na to pogoda). 

13. Reprezentowania  Ośrodka  w  konkursach, przeglądach, zawodach  i  innych  

imprezach, zgodnie  ze  swoimi  umiejętnościami  i  możliwościami. 

14. Korzystania  z  pomieszczeń  i  terenów  Ośrodka (tylko  w  obecności  nauczyciela  

lub wychowawcy). 

15. Zapewnienia  odpowiednich  form  opieki  i  wsparcia  w  sytuacjach, gdy  z  przyczyn 

rodzinnych  lub  losowych  potrzebna  jest  mu pomoc. 
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16. Na  wniosek  wychowanka  lub Zespołu  może zostać zawarty kontrakt, precyzujący 

formy oddziaływań, mające na celu poprawę skuteczności procesu wychowawczego. 

17. Zmiany  grupy  wychowawczej  lub  przeniesienia   do  innego  Ośrodka   

w  sytuacjach szczególnie  uzasadnionych,  mających znaczenie dla skuteczności 

procesu  resocjalizacyjnego lub terapeutycznego,  na  wniosek  własny  lub  Zespołu. 

18. Utrzymywania  kontaktów  z  bliskimi  osobami ( rodzina, opiekunowie prawni ) za 

zgodą  wychowawcy  grupy, uwzględniając organizację i pracę Ośrodka  

w następujących  formach:  dni powszednie od 14.00 do 20.00,  dni świąteczne od 

9.00  do  20.00.   

19.  Opieki  socjalnej  na  zasadach  określonych  odrębnymi  przepisami. 

 

§ 2 

NAGRODY I KARY 

I. OGÓLNE ZASADY I INSTRUKCJE STOSOWANIA NAGRÓD I KAR. 

 

1. Kary i nagrody są istotnymi elementami systemu wychowawczego ośrodka. Ich 

celem jest odpowiednie motywowanie wychowanków do podejmowania wysiłku oraz 

kształtowania odpowiedzialności za swoje czyny oraz rozwój w zakresie 

przyswajania zasad współżycia społecznego. 

2. Kary i nagrody powinny być przyznawane ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) indywidualnych predyspozycji osobowościowych wychowanków. 

b) Specyfiki i potrzeb rozwojowych, schorzeń psychiatrycznych i neurologicznych 

wychowanków. 

c) Stosunku wychowanka do zaistniałej sytuacji, która jest podstawą do 

zastosowania kary. 

d) Motywu postępowania. 

e) Faktu występowania poprzednio pozytywnych lub negatywnych zachowań, które 

są podstawą zastosowania kary lub nagrody i ich częstotliwości. 

3. Podstawową formą kary winno być ograniczenie lub pozbawienie przywilejów 

określonych w regulaminie. 

4. Osoba ograniczająca przywileje ma obowiązek precyzyjnego poinformowania  

wychowanka o przyczynie i czasie trwania kary oraz o możliwościach skrócenia tego 

czasu poprzez określone zachowanie lub podjęcia się dodatkowych zadań. 
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5. W przypadku ograniczania przywilejów o czasie tego ograniczenia decyduje osoba 

udzielająca kary samodzielnie lub zespół wychowawczy. 

6. Ograniczenie przywilejów może dotyczyć wszystkich wymienionych w regulaminie 

przywilejów, jednego lub kilku wybranych w zależności od stopnia naruszenia 

regulaminu lub zasad współżycia społecznego z uwzględnieniem zasad określonych  

w pkt. 2. 

7. Wszystkie ograniczenia są wpisywane do indywidualnego arkusza zapisów 

obserwacyjnych wychowanka, a protokoły Zespołów wpinane do akt osobowych. 

8. Ograniczenie przywilejów dotyczy:  

a) oglądania telewizji, korzystania z internetu, komputera z wyłączeniem zajęć 

dydaktycznych i grupowych zajęć zorganizowanych, 

b) swobody poruszania się po ośrodku, 

c) korzystania z telefonów komórkowych, 

d) korzystania z przepustki podczas odwiedzin, 

e) wypłaty kieszonkowego, 

f) uczestniczenia w wybranych zajęciach dodatkowych, 

g) reprezentowania ośrodka w imprezach zewnętrznych, 

9. Wychowanek ma prawo do odwołania się od faktu nie przyznania nagrody lub 

udzielenia kary do dyrektora ośrodka. 

10. Nagminne łamanie postanowień regulaminu ośrodka przez wychowanka może 

powodować zawarcie kontraktu pomiędzy wychowankiem a Zespołem 

wychowawczym. Zawarcie kontraktu ma na celu zmianę postaw 

wychowawczych. 

11. W szczególnych przypadkach nie zawartych w regulaminie nagród i kar, dyrektor 

podejmuje stosowne decyzje. 

12. Ogólny katalog nagród: 

a) Podwyższenie oceny z zachowania. 

b) Pochwała na forum ośrodka lub grupy (klasy). 

c) Zwiększenie kieszonkowego. 

d) Dyplom uznania. 

e) Nagroda rzeczowa. 

f) List pochwalny do rodziców (opiekunów). 

g) List pochwalny do Sądu. 

h) Przyznanie dodatkowego urlopu. 
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13. Ogólny katalog kar: 

a) Obniżenie oceny z zachowania. 

b) Ograniczenie lub pozbawienie przywilejów na określony czas. 

c) Udzielenie upomnienia na forum ośrodka lub grupy (klasy). 

d) Informacja do właściwego Sądu. 

e) Nagana dyrektora. 

f) Pozbawienie lub ograniczenie urlopu. 

 

II NAGRODY 

 

Osiągnięcia Rodzaj  nagrody 
Laureaci  konkursów, 

zawodów  sportowych  

organizowanych   

w Ośrodku 

- nagroda  rzeczowa 

- uwzględnienie  wyników  przy  ocenie  miesięcznej, 

- dyplom  uznania 

Aktywna  praca  społeczna  

na  rzecz  Ośrodka,  

apelach, uroczystościach 

- uwzględnienie  wyników  przy  ocenie  miesięcznej, 

- pochwała  na  spotkaniu  społeczności  Ośrodka, 

- wyjazd  na  wycieczkę  lub  do  kina, 
 

Aktywna praca na rzecz 

grupy wychowawczej, 

aktywny udział w zajęciach 

kół zainteresowań 

- zwiększenie kieszonkowego, 

- uwzględnienie  wyników  przy  ocenie  miesięcznej, 

-możliwość uzyskania przywileju korzystania z telefonu 

komórkowego poza wyznaczonym czasem, na zasadach 

zawartych  w Regulaminie Ośrodka ( § 5, pkt 5.) 

Uczestnicy  uroczystości  

organizowanych  poza  

placówką, laureaci  

konkursów, zawodów  poza  

placówką 

 

- nagroda  rzeczowa, 

- uwzględnienie  wyników  przy  ocenie  miesięcznej, 

- dyplom  uznania, 
 

Uzyskanie  wysokiej  

średniej  ocen  za  półrocze 

(powyżej 4,25)    

wskazujące na  

wykorzystanie możliwości 

intelektualnych, 

systematyczność  

i pracowitość   

oraz pozytywnej oceny  

z  zachowania adekwatnej 

do możliwości 

wychowanka.  

- list pochwalny  do  rodziców/opiekunów, 

- list pochwalny  do  Sądu, 

- dyplom uznania  i  nagroda  rzeczowa, 

Pozytywne  zachowanie   

w  ciągu  tygodnia 

 

- możliwość  oglądania  telewizji  po  godz. 21.00  w  dniach   

wolnych  od  nauki  szkolnej, 

- korzystanie  z  komputera  i  Internetu  w  czasie  

uzgodnionym z wychowawcą, 
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Pozytywne  zachowanie   

w  ciągu  miesiąca 

 

- możliwość  oglądania  telewizji  po  godz. 21.00  w  dniach   

wolnych  od  nauki  szkolnej, 

- korzystanie  z  komputera  i  Internetu  w  czasie  

uzgodnionym z wychowawcą, 

-  zwiększenie  kwoty  kieszonkowego  zgodnie  z  regulaminem 
   

 

Każda informacja o nagrodzie podlega wpisowi do arkusza obserwacyjnego. 

 

 

III  PRZEWINIENIA  

 

Przewinienie Kara 

Niewłaściwe zachowanie się 

wobec pracowników Ośrodka, 

kolegów, naruszenie godności 

osobistej lub nietykalności 

 
 

 

- obniżenie miesięcznej oceny zachowania do nagannej 

- urlopowanie na krótszy okres niż przewiduje kalendarz   

roku szkolnego. 

- zakaz wyjazdu na przepustkę lub urlop okolicznościowy do 

czasu poprawy zachowania, 

- pozbawienie możliwości korzystania z przywilejów do 

chwili poprawy zachowania,  

- zakaz reprezentowania Ośrodka w imprezach zewnętrznych 

przez określony czas, 

- w przypadku dużej szkody lub kilkakrotnego popełnienia 

tych samych czynów  skierowanie sprawy do sądu, 
 

 

Nie wywiązywanie się  

z obowiązków wychowanka, 

niewłaściwe, niekulturalne 

zachowanie się na terenie 

Ośrodka lub poza nim 

 
 

 

- wpis uwagi do arkusza obserwacji, 

- obniżenie oceny miesięcznej zachowania, 

- pozbawienie możliwości korzystania z przywilejów na czas 

określony przez wychowawcę lub dyrektora, 

- zakaz wyjazdów na urlopy do czasu poprawy zachowania, 

- zakaz reprezentowania ośrodka w imprezach zewnętrznych 

przez określony czas, 

 

Nie wywiązywanie się  

z obowiązków szkolnych 

  

 
 

 

- obniżenie oceny miesięcznej, 

- ograniczenie wybranych przywilejów do czasu nadrobienia 

zaległości, 

- zakaz wyjazdu na urlopy do czasu nadrobienia zaległości, 

- zakaz korzystania z przywilejów do czasu poprawy ocen, 

 

 

Kradzieże, umyślne 

niszczenie sprzętów, 

przedmiotów, odzieży lub 

innego mienia szkolnego lub 

prywatnego 

 
 

 

- pokrycie kosztów naprawy lub odkupienie zniszczonej lub 

ukradzionej rzeczy, 

- pozbawienie przywilejów przez określony czas, 

- zakaz wyjazdu na urlopy, 

- zakaz reprezentowania ośrodka w imprezach zewnętrznych 

- w przypadku dużej szkody lub kilkakrotnego popełnienia 

tych samych czynów  skierowanie sprawy do sądu, 
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Ucieczka, samowolne 

oddalenie się z MOW lub 

pomoc w ucieczce 

 

- obniżenie oceny miesięcznej do nagannej, 

- zakaz wyjazdu na najbliższy urlop lub skrócenie ferii, 

- obowiązkowe nadrobienie zaległości szkolnych, 

- pozbawienie wszystkich przywilejów na określony czas, 

- zakaz korzystania z Internetu, 

 

 
 

 

 

 

Nieterminowy 

nieusprawiedliwiony powrót  

z urlopu 

 

 

- zakaz wyjazdu na najbliższy urlop, 

- obniżenie miesięcznej oceny zachowania (w zależności od 

długości spóźnienia), 

- obowiązkowe nadrobienie zaległości szkolnych, 

- pozbawienie możliwości korzystania z przywilejów przez 

czas określony przez wychowawcę, 
 

 

Zażywanie, rozprowadzanie, 

posiadanie narkotyków, 

napojów alkoholowych 

odurzanie się 

 

 
 

 

- konstruktywny  przymus (obowiązek uczestnictwa  

w zajęciach profilaktycznych dotyczących uzależnienia od 

alkoholu lub narkotyków ) w czasie określonym przez 

psychologa 

- zakaz wyjazdu na urlopy do czasu poprawy zachowania, 

- pozbawienie wszystkich przywilejów przez czas określony 

przez wychowawcę lub Zespół 

- zakaz reprezentowania Ośrodka w imprezach zewnętrznych 
 

 

 

Tatuowanie, kolczykowanie 

 
 

 

- pozbawienie przywilejów przez określony czas, 

- obniżenie oceny miesięcznej zachowania, 

- zakaz reprezentowania Ośrodka w imprezach zewnętrznych 
 

 

Każde przewinienie skutkuje zakazem korzystania z internetu przez okres określony 

przez wychowawcę z możliwością jego skrócenia w przypadku zdecydowanej poprawy 

zachowania. 

Każda informacja o karze podlega wpisowi do arkusza obserwacyjnego. 
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§ 3 

 

  URLOPY   WYCHOWANKÓW  

 

I   ZASADY URLOPOWANIA 

 

1. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście funkcjonują trzy rodzaje 

urlopowania wychowanków. 

a) urlop wynikający z organizacji roku szkolnego (Święta Bożego Narodzenia, ferie 

zimowe, Święta Wielkanocne , wakacje). 

b) urlop okolicznościowy (nagrodowy) 

c) urlop okolicznościowy wynikający z ważnych zdarzeń losowych (ciężka choroba 

lub śmierć członka najbliższej rodziny, wykonanie koniecznych badań itp.) 

2. Podstawą  urlopowania  wychowanka  jest  wyrażenie  zgody  przez  sąd   na  wniosek  

złożony  przez  Dyrektora  Ośrodka  oraz  zgoda  rodzica/opiekuna  prawnego  na  pobyt  

wychowanka  w  miejscu  zamieszkania  podczas  urlopowania. 

3. Wniosek o  urlop  do  Dyrektora  Ośrodka  przedkłada  wychowawca prowadzący   

w  uzgodnieniu  z  wychowawcą  klasy. 

4. Wychowanek powinien mieć zapewnione odpowiednie bezpieczeństwo podczas podróży. 

5. O  urlop wynikający  z  organizacji  roku  szkolnego,  mogą  ubiegać  się  wychowankowie, 

którzy w  miesiącu   poprzedzającym   wyjazd  uzyskali, co  najmniej   ocenę  nieodpowiednią  

z zachowania, i nie są zagrożeni oceną niedostateczną z przedmiotów nauczania. 

6. O  urlop  okolicznościowy  mogą  ubiegać  się  wychowankowie, którzy  nie  są  zagrożeni  

oceną  niedostateczną   z  przedmiotów nauczania oraz  posiadają  przynajmniej  ocenę  

poprawną  z  zachowania.     

7. Rodzice/opiekunowie  prawni  wychowanka posiadającego stałą zgodę z sądu mogą  

ubiegać  się  o dodatkowe  urlopowanie  wychowanka w   dniach  wolnych  od  nauki  

szkolnej.  Urlop  taki  przyznawany  jest  za następujące osiągnięcia:  

a) pozytywne wyniki w nauce, brak zagrożeń oceną niedostateczną z przedmiotów  

nauczania i  przynajmniej poprawna  ocena  z  zachowania, 

b) wykazywanie się aktywnością społeczną na rzecz ośrodka i środowiska np. konkursy,         

    zawody sportowe, imprezy artystyczne itp.  

d) wykazywanie  się aktywną postawą  w życiu  grupy  i  kulturą  osobistą. 

8. Ośrodek wysyła wnioski  do sądów o urlopowanie wychowanka zgodnie   

z  organizacją  roku  szkolnego. Wnioskowanie w innym terminie jest traktowane jako 

nagroda  
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9. Wychowankowi naruszającemu Regulamin Ośrodka można ograniczyć lub pozbawić go 

możliwości korzystania z urlopu.  

10. Nowi wychowankowie mogą  ubiegać się  urlop po 4 tygodniach pobytu w Ośrodku. 

Ostateczną  decyzję  podejmuje  Dyrektor  Ośrodka. 

11.Wychowanków doprowadzonych z ucieczki lub niepowrotu  oraz  powracających  

samodzielnie   powyżej  3  dni obowiązuje  zakaz urlopowania   na  okres  do  4 miesięcy. 

12. W  przypadku  spóźnienia z urlopu trwającego  do 3 dni wychowanka obowiązuje  zakaz  

ubiegania  się  o  urlop przez  okres  do  2  miesięcy. 

13.Usprawiedliwienie  nieobecności  wychowanka  w  Ośrodku  będzie  możliwe  po    

przedłożeniu w terminie do 3 dni od daty wyznaczonego powrotu:  

a) Zwolnienia  lekarskiego, szpitalnego lub innego potwierdzonego przez Sąd, na pobyt 

wychowanka w domu w czasie zwolnienia 

b) Wezwania sądowego, prokuratorskiego, policyjnego  lub  innego odpowiednio  

uzasadnionego. 

14. Niedopełnienie formalności opisanych w pkt. 13, będzie skutkowało uznaniem 

nieobecności w placówce jako obecność nieusprawiedliwiona wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami  włącznie z  pisemnym powiadomieniem właściwego sądu. 

 15. Wychowanek,  który  dokona wykroczenia   lub  przestępstwa  podczas  urlopowania   

traci prawo  do  ubiegania  się  o  kolejny  wyjazd przynajmniej do  czasu  wyjaśnienia  

sprawy.                                         

16. Terminu urlopów są ustalane indywidualnie dla każdego wychowanka i zatwierdzane 

przez dyrektora. 

17.W szczególnych  przypadkach decyzję o możliwości udzielenia urlopu podejmuje dyrektor 

ośrodka. 

II  PRZEPUSTKI.  

 

1. Wychowanek posiadający przynajmniej ocenę nieodpowiednią z zachowania może 

otrzymać przepustkę na opuszczenie ośrodka pod opieką rodzica/ opiekuna. 

2. Przepustka jest udzielana godzinowo między 7:00 a 20:00 danego dnia 

3. O możliwości otrzymania przepustki i czasie jej trwania decyduje wychowawca grupy za   

zgodą dyrektora lub jego zastępców, po potwierdzeniu tożsamości rodzica/ opiekuna. 

4. O możliwości otrzymania przepustki w czasie trwania zajęć szkolnych decyduje nauczyciel 

przedmiotu za zgodą dyrektora szkoły, po potwierdzeniu tożsamości rodzica/ opiekuna. 
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§ 4 

 

KIESZONKOWE 

 ZASADY   PRZYZNAWANIA  „KIESZONKOWEGO"   

 

1. Wychowankowie MOW im. J. Korczaka w Zawichoście posiadają  uprawnienia  do 

otrzymywania „kieszonkowego". 

2. Wysokość  kieszonkowego  w  Ośrodku  ustalono  na  poziomie  do 25 zł. miesięcznie    

w   miarę    posiadanych    środków  finansowych. 

3. Kieszonkowe jest  uprawnieniem  przysługującym  wszystkim wychowankom , którzy od 

chwili przyjęcia przebywają w Ośrodku  nie krócej niż dwa tygodnie oraz nie są 

wychowankami POW . 

4. Wychowankowie   przebywający   w  Ośrodku  w  okresie  wakacji  zachowują  

uprawnienia  do  kieszonkowego. 

5.  Kieszonkowe  wypłacane   jest  w  ostatnim  tygodniu miesiąca. 

6. Pieniądze przeznaczone na kieszonkowe pobiera z kasy ośrodka za pokwitowaniem  

i rozlicza wychowawca grupy, na podstawie listy kieszonkowego,  zatwierdzonej  przez  

Dyrektora  Ośrodka 

7. Wychowawca grupy wypłaca kieszonkowe wychowankom, którzy pisemnie potwierdzają 

jego odbiór. 

8. Kieszonkowe przeznaczone jest na wydatki własne wychowanka. 

9. Wypłacane wychowankom kieszonkowe winno służyć nauce właściwego gospodarowania i 

wydawania własnych pieniędzy zgodnie  z  założeniami  planu  pracy  wychowawczej. 

10. Wychowawca  nadzoruje   gospodarką  finansową  środków  będących  w  dyspozycji  

wychowanka.  

11. Indywidualne różnicowanie kwoty kieszonkowego może pełnić funkcję kary lub nagrody 

dla wychowanka. 

12. Wysokość kieszonkowego może ulec zmniejszeniu do 50%  w przypadku łamania 

regulaminu placówki a w szczególności: 

a) nagminnego palenia papierosów na terenie placówki, 

b) spożywania alkoholu i środków odurzających, 

c) braku dbałości o ład, estetykę i porządek w najbliższym otoczeniu, 

d) dokonania ucieczki z ośrodka, 
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e) nieterminowego i nieusprawiedliwionego powrotu z przepustki lub dowiezienia 

wychowanka przez policję lub wychowawcę. 

 13. Wysokość Kieszonkowego może ulec zwiększeniu  w przypadku: 

a) wzorowego, będącego przykładem dla innych wychowanków zachowania, 

b) osiągania  dobrych wyników w nauce, 

c) okazywania szczególnego zaangażowania w  proces  edukacji,  utrzymania ładu  

i poprawy estetyki swojego otoczenia w Ośrodku, 

d) aktywnego i wyróżniającego się uczestnictwa w imprezach artystycznych   

i sportowych organizowanych w ośrodku i poza nim. 

14. Wyrządzenie przez wychowanka szkody na rzecz placówki lub innych osób, może się stać 

powodem przeznaczenia przyznanej kwoty kieszonkowego na pokrycie kosztów tych 

strat. 

15. Decyzję o wstrzymaniu, zmniejszeniu lub zwiększeniu kwoty wypłaty kieszonkowego 

podejmuje  wychowawca, wychowanek  ma  prawo  odwołać  się  od  tej  decyzji  do 

Dyrektora Ośrodka. 

15. W szczególnych  przypadkach  nie  zawartych  w  regulaminie  przyznawania    

 kieszonkowego,   Dyrektor    MOW   podejmuje   stosowne   decyzje. 

 

 

§ 5 

 

PRYWATNE TELEFONY KOMÓRKOWE, URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE 

I MULTIMEDIALNE WYCHOWANKÓW 

 

ZASADY  KORZYSTANIA   Z   TELEFONÓW  KOMÓRKOWYCH WYCHOWANKÓW 

 

1. Z prywatnego telefonu może korzystać wychowanek, który w miesiącu poprzednim 

otrzymał miesięczną ocenę  z  zachowania nie  niższą  niż  nieodpowiednia. 

2. Każdy telefon podlega spisowi w rzeczach osobistych wychowanka, włącznie  

z numerem IMEI telefonu. 

3. Telefon jest używany na terenie grupy wychowawczej wyłącznie do kontaktów  

z najbliższymi ( rodzina, opiekunowie prawni). 

4. Telefon wydawany jest przez wychowawcę pełniącego dyżur w danym dniu,  

w następujących godzinach: 
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a.)poniedziałek – czwartek  od 19.15  do  20.30 

b.) piątek – niedziela oraz dni świąteczne  od 15.00 do 20.30 

5. Wychowanek wzorowo wywiązujący się z obowiązków w Ośrodku oraz aktywnie 

udzielający się w życiu Ośrodka może korzystać z przywileju korzystania z telefonu 

komórkowego poza wyznaczonym czasem, tj. od godziny 18.00 w dni powszednie i 

od godz. 12.00 w dni wolne od nauki na zasadach zawartych w regulaminie kar i 

nagród (§ 2, pkt II Regulaminu Ośrodka). O przyznaniu powyższego przywileju 

decydują wspólnie wychowawcy grupy jeden raz w tygodniu i przysługuje on przez 

kolejny jeden tydzień. 

6. Poza wyznaczonym czasem telefon znajduje się pod kontrolą i opieką wychowawcy 

pełniącego dyżur w danym dniu.  

7. W uzasadnionym przypadku podyktowanym zdarzeniem losowym wychowawca 

pełniący dyżur może wyrazić zgodę na skorzystanie z telefonu w innych godzinach. 

Dotyczy to tylko kontaktu z rodziną lub opiekunem prawnym. 

8. Telefon użytkowany jest wyłącznie przez jego właściciela. 

9. Nieprzestrzeganie przez wychowanka zasad regulaminu Ośrodka skutkuje zakazem 

korzystania  telefonu. 

10. O możliwości korzystania z telefonu przez wychowanka decyduje wychowawca. 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PRYWATNYCH URZĄDZEŃ TELEFONICZNYCH 

 I MULTIMEDIALNYCH WYCHOWANKÓW 

 (mp3, mp4, tablety, laptopy itp.) 

 

1. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z urządzeń jest ich dobry stan techniczna  

a w szczególności zasilaczy i ładowarek. 

2. Urządzenia powinny być spisane w karcie rzeczy osobistych wychowanka 

3. Wychowanek korzysta z tych urządzeń  na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców/ 

opiekunów 

4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu.  

5. Z urządzeń tych może korzystać wychowanek, który posiada aktualnie przynajmniej 

nieodpowiednią miesięczną ocenę z zachowania. 

6. Wychowanek może posiadać tego typu urządzenia po uprzednim uzgodnieniu  

z wychowawcami grupy. 

7. O czasie i możliwości korzystania z tego typu urządzenia decyduje wychowawca. 
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8. Posiadanie i korzystanie z tego typu urządzeń jest przywilejem, który podlega weryfikacji 

zgodnie z systemem nagród i kar opisanych w niniejszym Regulaminie.  

9. W porze nocnej urządzenia, które maja możliwość komunikacji lub dostępu do internetu 

winny być zabezpieczone w pokoju wychowawców. 

 

§ 6 

OCENA  ZACHOWANIA 

 

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU 

WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAWICHOŚCIE 

 

1. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Zawichoście 

obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania: 

a) wzorowe, 

b) bardzo dobre, 

c) dobre,  

d) poprawne, 

e) nieodpowiednie, 

f) naganne. 

2. Zachowanie ucznia jest oceniane : 

a) miesięcznie 

b) na ½ pierwszego semestru 

c) na pierwszy semestr 

d) na ½ drugiego semestru 

e) końcoworocznie. 

3. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm moralnych, 

c) wywiązywanie się z obowiązku ucznia, 

d)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 

e) dbałość o honor i tradycję szkoły, 

f) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 

h) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
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i) okazywanie szacunku innym osobom. 

4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu opinii 

pedagogów, nauczycieli i wychowawców ośrodka.  

5. Ocenę śródroczną i roczną wychowawca klasy przedstawia  na Posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej. 

6. Od oceny rocznej przysługuje odwołanie tylko wtedy, gdy została wystawiona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone do dyrektora w terminie 7 dni od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Oceny miesięczne są istotnym czynnikiem przy udzielaniu urlopów, przepustek 

nagród, kar i przywilejów oraz mogą być brane pod uwagę przy przydzielaniu 

kieszonkowego. 

8. Ocena wzorowa i bardzo dobra może być wystawiona na podstawie otrzymanych 

przez ucznia uwag pozytywnych.  

9. Oceny od poprawnej do wzorowej są ocenami pozytywnymi, natomiast ocena 

nieodpowiednia i naganna są ocenami negatywnymi. 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub opinii publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo 

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz 

drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

12.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy 

szkoły. 

Kryteria wystawiania oceny z zachowania. 

 

OCENA USZCZEGÓLNIONE KRYTERIA WYSTAWIANIA 

Wzorowa 

 -Rzetelnie wywiązuje się z  nauki i prac społecznych, 

- Ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone obowiązki, 

- Dba o honor i tradycje szkoły, 

-Wzorowo i kulturalnie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników, 

obsługi, administracji oraz na uroczystościach i imprezach szkolnych, a 
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także poza szkołą, 

- Jest koleżeński dla swoich rówieśników, 

- Nie posiada uwag dotyczących złego zachowania lub nieodpowiedniego 

stosunku do obowiązków szkolnych, 

- Posiada usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności i spóźnienia 

na lekcje, 

-Cechuje się schludnym wyglądem, 

-Przestrzega zasad współżycia grupowego, 

-Wykazuje samodzielność i innowacyjność we wszystkich etapach 

realizacji projektu gimnazjalnego, wspomaganie członków zespołu w 

realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu gimnazjalnego i 

wykazanie się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny 

i  wyciągania wniosków, 

- Przestrzega zapisu ustaw: o zakazie palenia, wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  przeciwdziałaniu narkomanii 

Bardzo dobra 

-Uzyskuje w stosunku do swoich możliwości bardzo wysokie wyniki w 

szkole, jest aktywny i przygotowany do lekcji, samodzielnie zdobywa 

wiedzę  na nauce własnej.  

-Pomaga kolegom w nauce. 

-Jest aktywny w życiu społecznym ośrodka, grupy, klasy. 

-Sumiennie wykonuje dyżury i bez zastrzeżeń wywiązuje się z 

nałożonych na niego obowiązków. 

-Pomaga kolegom w rozwiązywaniu problemów i konfliktów. 

-Terminowo powraca z udzielonych mu urlopów i przepustek. 

-Podczas wyjazdów zachowuje się bez zastrzeżeń. 

-Cechuje go wysoka kultura osobista, zwłaszcza kultura języka. 

-Aktywnie uczestniczy w organizowanych zajęciach wychowawczych i 

edukacyjnych. 

-Chętnie i często podejmuje się dodatkowych obowiązków. 

- Nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 

-Nie posiada uwag negatywnych 

- Dobrze funkcjonuje w grupie klasowej i wychowawczej. 

- Aktywnie uczestniczy w  ramach zespołu realizującego projekt 

edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była 

rzeczowa i nacechowana życzliwością. 

-Przestrzega zapisu ustaw o: zakazie palenia, wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  przeciwdziałaniu narkomanii 

Dobra 

-Uzyskuje w stosunku do swoich możliwości dobre wyniki w szkole. 

-W stopniu zadowalającym wykonuje dyżury, prace porządkowe i 

wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków. 

- Podejmuje się dodatkowych obowiązków. 

- Bierze udział w zajęciach dodatkowych i otrzymuje pozytywne uwagi 

od prowadzących zajęcia. 

-Cechuje go wysoka kultura osobista, zwłaszcza codziennego języka w 

kontaktach z pracownikami ośrodka i wychowankami.  

- Nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień 

-Nie posiada uwag negatywnych 

- Dobrze funkcjonuje w grupie klasowej i wychowawczej. 

- Aktywnie uczestniczy w  ramach zespołu realizującego projekt 

edukacyjny. 
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-Przestrzega zapisu ustaw o: zakazie palenia, wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  przeciwdziałaniu narkomanii 

Poprawna 

-Stara się pracować w miarę systematycznie na zajęciach szkolnych i 

wychowawczych. 

-Cechuje go poprawna kultura bycia, nie ma większych uwag odnośnie 

sposobu zachowania i języka. 

-Wykazuje przeciętne lub małe zaangażowanie w życie placówki. 

-Ze swoich codziennych obowiązków wywiązuje się w stopniu 

wystarczającym. 

-Niechętnie i sporadycznie podejmuje się z własnej inicjatywy 

dodatkowych zadań. 

-Rzadko uczestniczy w konfliktach z innymi wychowankami i nie są to 

sytuacje poważne                 i istotnie wpływające na funkcjonowanie 

społeczności grupy, klasy. 

- Posiada nie więcej niż 2 uwagi negatywne. 

-Posiada nie więcej niż  2 dni w miesiącu nieobecności 

nieusprawiedliwionej w ośrodku. 

- Współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, działania 

podejmuje na prośbę     

 lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu, 

- Przestrzega zapisu ustaw o: zakazie palenia, wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  przeciwdziałaniu narkomanii 

Nieodpowiednia 

- Narusza postanowienia Regulaminu, ale ma to wymiar jednostkowy i 

wykazuje postawę wskazującą na chęć poprawy zachowania.. 

- Cechuje go niski poziom kultury osobistej i języka. 

- Niesumiennie wykonuje swoje obowiązki i nie angażuje się w życie 

społeczności ośrodka. 

-Uzyskuje niskie wyniki w szkole wynikające z nieodpowiedniego 

zaangażowania, nie przygotowuje się do lekcji i uczestniczy w nich 

biernie. 

-  Wymaga dyscyplinowania podczas nauki własnej i zajęć lekcyjnych. 

 -Posiada nie więcej niż  4 dni w miesiącu nieobecności 

nieusprawiedliwionej w ośrodku. 

-Dokonał nie więcej niż 1 oddalenia z ośrodka lub 1 ucieczki 

-Posiada do 4 uwag negatywnych 

-Wykazuje zachowania, które mogą spowodować zagrożenie dla 

bezpieczeństwa czy zdrowia własnego lub innych osób, 

- Nie więcej niż dwa razy w miesiącu  samowolnie wyszedł z lekcji lub 

nie chciał w niej uczestniczyć, 

-Mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego 

projekt gimnazjalny nie wywiązuje się w terminie ze swoich 

obowiązków, 

- Nie przestrzega zapisu ustaw o: zakazie palenia, wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu 

narkomanii 
 

Naganna 

-Narusza w istotny sposób postanowienia Regulaminu i nie wykazuje 

chęci poprawy zachowania. 

-Odmawia wykonywania poleceń. 

-Nie respektuje lub lekceważy nałożone na niego środki dyscyplinujące 
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lub kary. 

Cechuje go bardzo niski poziom kultury osobistej i codziennego języka. 

Prowokuje konflikty na terenie ośrodka. 

Prezentuje lub promuje postawy podkulturowe. 

Osiąga niskie wyniki w nauce wynikające z niewłaściwego stosunku do 

obowiązków szkolnych.  

Niewłaściwie wykorzystuje czas na naukę własną. 

Jego zachowanie destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie innych 

wychowanków. 

Wykazuje zachowania, które mogą spowodować zagrożenie dla 

bezpieczeństwa czy zdrowia własnego lub innych osób 

Dokonuje czynów zabronionych, nieobyczajnych lub sprzecznych z 

zasadami współżycia społecznego także podczas urlopów. 

Dokonał  więcej niż 1oddalenia lub 1ucieczki. 

Więcej niż dwa razy w miesiącu wyszedł z lekcji lub nie chciał w niej 

uczestniczyć, 

- Odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, 

- Nie przestrzega zapisu ustaw o: zakazie palenia, wychowaniu w 

trzeźwości                                    i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

przeciwdziałaniu narkomanii  

 

§ 7 

 

WYCIECZKI 

 

I ZASADY OGÓLNE 

 

1.Wycieczki  i  inne  formy  turystyki  są  integralną  formą  działalności  wychowawczej 

Ośrodka. 

2.  Organizowanie  przez  placówkę  wychowawczą  wycieczek  i  imprez  ma  na  celu: 

a) poznawanie  kraju, jego  środowiska  przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury   

i historii; 

b)  poznawanie  kultury  i  języka  innych  państw; 

c) poszerzanie  wiedzy  z  różnych  dziedzin  życia  społecznego, gospodarczego   

i kulturalnego; 

d)  wspomaganie  rodziny  i  szkoły  w  procesie  wychowania; 

e)  upowszechnianie  wśród  wychowanków  zasad  ochrony  środowiska  naturalnego  oraz   

umiejętności  korzystania  z  zasobów  przyrody; 

f)  podnoszenie  sprawności  fizycznej; 

g)  upowszechnianie  form  aktywnego  wypoczynku; 

h)   przeciwdziałanie  patologii  społecznej; 

i)    poznawanie  zasad  bezpiecznego  zachowania  się  w  różnych  sytuacjach; 

j)    integrację  uczestników  wycieczki. 
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3.  Wycieczki  mogą  być  organizowane  w  ramach  zajęć  lekcyjnych, pozalekcyjnych  oraz 

w  tak  zwanym  czasie  wolnym  wychowanków. 

4.  W   wycieczkach  turystyczno-krajoznawczych  nie  mogą  brać  udziału  wychowankowie, 

w  stosunku, co  do  których  istnieją  przeciwwskazania  lekarskie. 

5. Wycieczkę  lub  imprezę  przygotowuje się pod  względem  programowym   

i organizacyjnym, a  następnie  informuje  się  o  podjętych  ustaleniach   

a  w  szczególności: 

a)   celu; 

b)   trasie; 

c)   harmonogramie; 

d)   regulaminie. 

6.  Karta  wycieczki  lub  imprezy  zawiera, program  wycieczki  lub  imprezy  organizowanej 

przez  Ośrodek, listę  uczestników, imię  nazwisko  kierownika  oraz  liczbę  opiekunów, 

którą  zatwierdza  Dyrektor  Ośrodka.  

7.  Ośrodek  może organizować  wycieczki  i  imprezy  zagraniczne. Zgodę  na  

zorganizowanie wycieczek  i  imprez  wyraża  Dyrektor  Ośrodka. 

8.   Zgłoszenie  zawiera  w  szczególności: 

a)   nazwę  kraju; 

b)   czas  pobytu; 

c)   program  pobytu; 

d)   imię  i  nazwisko  kierownika  i  opiekunów; 

e)   listę  wychowanków  biorących  udział  w  wyjeździe  wraz  z  określeniem  wieku  

oraz PESEL; 

f)   obowiązkowe   ubezpieczenie  zagraniczne. 

9.  Organizację  wycieczek  zagranicznych  regulują  odrębne  przepisy. 

 

 

II RODZAJE WYCIECZEK 

 

1.  Organizowanie  krajoznawstwa  i  turystyki  odbywa  się  w  następujących  formach: 

a)  wycieczki  przedmiotowe – inicjowane  i  realizowane  przez  nauczycieli   

i wychowawców  w  celu  uzupełnienia  obowiązującego  programu  nauczania, w  ramach 

danego  przedmiotu  lub  przedmiotów; 



21 
 

b) wycieczki  krajoznawczo – turystyczne, w  których  udział  nie  wymaga  od uczestników  

przygotowania  kondycyjnego  i  umiejętności  specjalistycznych; 

c) specjalistycznych wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział wymaga od 

uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się 

specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność 

turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych. 

 

III WYJŚCIE GRUPOWE 

 

Ośrodek może organizować dla uczniów także różne zajęcia poza swoimi obiektami, 

po zapewnieniu wychowankom bezpiecznych warunków uczestnictwa w tych zajęciach. 

Wyjścia grupowe wychowanków poza obiekty należące do Ośrodka, które nie są 

wycieczkami, powinny być dokumentowane w specjalnym rejestrze. Powinien on zawierać: 

 datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, 

 cel lub program wyjścia, 

 miejsce i godzinę powrotu, 

 imiona i nazwiska opiekunów, 

 liczbę uczniów, 

 podpisy opiekunów i dyrektora. 

 

III KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE 

 

1.  Kierownika  wycieczki  lub  imprezy  wyznacza  Dyrektor  Ośrodka  spośród  

pracowników pedagogicznych  Ośrodka  o  kwalifikacjach  odpowiednich  do  realizacji  

określonych  form krajoznawstwa  i  turystyki. 

2.   Kierownikiem  lub  opiekunem  wychowanków  biorących  udział  w  wycieczce  lub  

imprezie  zagranicznej  może  być  osoba  znająca  język  obcy  w  stopniu  umożliwiającym  

porozumienie  się  w  kraju  docelowym, jak  również  w  krajach  znajdujących  się  na  trasie  

planowanej  wycieczki  lub  imprezy. 

 

IV ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI 

 

1.   Kierownik  wycieczki  lub  imprezy  w  szczególności: 
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a)    opracowuje  program  i  harmonogram  wycieczki  lub  imprezy; 

b)    opracowuje  regulamin  i  zapoznaje  z  nim  wszystkich  uczestników; 

c)   zapewnia  warunki  do  pełnej  realizacji  programu  i  regulaminu  wycieczki  lub  

imprezy  oraz  sprawuje  nadzór  w  tym  zakresie; 

d)   zapoznaje  uczestników  z  zasadami   bezpieczeństwa  oraz  zapewnia  warunki  do  

ich przestrzegania; 

e)   określa  zadania  opiekuna  w  zakresie  realizacji  programu, zapewnienia  opieki   

i bezpieczeństwa  uczestnikom  wycieczki  lub  imprezy; 

f)   nadzoruje  zaopatrzenie  uczestników  w  sprawny  sprzęt  i  ekwipunek  oraz  

apteczkę  pierwszej  pomocy; 

g)   organizuje transport, wyżywienie  i  noclegi  dla  uczestników; 

h)   dokonuje  podziału  zadań  wśród  uczestników; 

i)   dysponuje  środkami  finansowymi  przeznaczonymi  na  organizację  wycieczki  lub  

imprezy; 

j)   dokonuje  podsumowania, oceny  i  rozliczenia  finansowego  wycieczki  lub  imprezy   

po jej  zakończeniu. 

V OBOWIĄZKI  OPIEKUNA 

1.   Opiekun  w  szczególności: 

a)   sprawuje  opiekę  nad  powierzonymi  mu  wychowankami; 

b)  współdziała  z  kierownikiem  w  zakresie  realizacji  programu  i  harmonogramu 

wycieczki  lub  imprezy; 

c) sprawuje  nadzór  nad  przestrzeganiem  regulaminu  przez  wychowanków, ze 

szczególnym  uwzględnieniem  zasad  bezpieczeństwa; 

d)   nadzoruje  wykonywanie  zadań  przydzielonych  wychowankom; 

e)   wykonuje  inne  zadania  zlecone  przez  kierownika. 

2.  Opiekunowie  potwierdzają  własnoręcznym  podpisem  na  karcie  wycieczki  przyjęcie 

odpowiedzialności  za  bezpieczeństwo  powierzonych  im  wychowanków. 

 

VI FINANSOWANIE  WYCIECZEK 

 

1. Plan  finansowy  musi  określać  ogólny  koszt  wycieczki, koszt  jednego  uczestnika  

wycieczki oraz  przewidywane  koszty  organizacyjne  i  programowe. 

2. Wycieczki  finansowane  mogą  być  z  budżetu  Ośrodka, ze  środków  pozyskanych  od 

organizacji  i  stowarzyszeń  wspierających  Ośrodek  oraz  od  sponsorów. 
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3. Kierownik  wycieczki  oraz  opiekunowie  nie  powinni  ponosić  kosztów  uczestnictwa   

w wycieczce,  imprezie. 

4.  Kierownik  wycieczki  odpowiada  za  terminowe  regulowanie  zobowiązań  finansowych  

z nią  związanych.  

5. O  wszelkich  opóźnieniach  należy  niezwłocznie  informować  Dyrektora Ośrodka. 

6.  Rozliczenia  wycieczki  dokonuje  kierownik, określając  sposób  zagospodarowania 

nadwyżki,  względnie  uzupełnienia  niedoboru  finansowego. 

7.  Dowodami  finansowymi  są  przede   wszystkim  rachunki,  faktury  i  bilety  wydawane 

przez  uprawnione  do  danego  rodzaju   działalności  podmioty  gospodarcze -   

w wyjątkowych,  uzasadnionych  przypadkach  mogą  to  być  oświadczenia   

o  poniesionym wydatku  podpisane  przez  kierownika  wycieczki  oraz  wszystkich  

opiekunów. 

 

VII UDZIELENIE  ZGODY  NA  PRZEPROWADZENIE  WYCIECZKI 

 

1.  Zgody  na  przeprowadzenie  wycieczki  udziela  Dyrektor  Ośrodka  lub  upoważniona  

przez niego  osoba. 

2.  Jeżeli  wycieczka  przedmiotowa  ma  odbyć  się  podczas  planowej  lekcji  danego 

przedmiotu  należy  zgłosić  Dyrektorowi  lub  jego  zastępcy  zamiar  wyjścia  poza  teren 

szkoły, a  następnie  odnotować  fakt  przeprowadzenia  wycieczki  w  dzienniku 

lekcyjnym. 

VIII DOKUMENTACJA  WYCIECZKI 

 

1.  Karta  wycieczki  z  harmonogramem. 

2.  Dwa  egzemplarze  listy  uczestników. 

3.  Regulamin  zachowania  się  wychowanków  podczas  wycieczki. 

4. Dowód ubezpieczenia wszystkich  uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (w przypadku dodatkowego ubezpieczenia ). 

5.  Preliminarz  finansowy  wycieczki, przewidujący  koszty  realizacji  programu  oraz 

rozliczenie  finansowe  wycieczki  po  jej  zakończeniu. 

6.  Dokumentacja  wycieczki, o  której  mowa  w  puncie  1-5  winna  być  złożona   

w   terminie minimum  3  dni  przed  jej  rozpoczęciem,  do  zatwierdzenia. 

7.  Rozliczenie  wycieczki  składa  się  w  terminie  jednego  tygodnia  od  dnia  jej 

zakończenia u  Dyrektora  Ośrodka. 
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IX ZASADY  ORGANIZOWANIA  WYCIECZEK 

 

1.  Dla  zapewnienia  uczestnikom  wycieczek  pełnego  bezpieczeństwa  konieczne  jest 

przydzielenie  opiekunów  spośród  nauczycieli  i  wychowawców. 

2.  Miejscem  zbiórki  wychowanków  rozpoczynającej  i  kończącej  wycieczkę  jest  teren 

Ośrodka, skąd  wychowankowie  udają  się  do  internatu  pod  opieką  wychowawców. 

3.  Przed  wyruszeniem  na  wycieczkę  należy  pouczyć  jej   uczestników  o  zasadach 

bezpieczeństwa  i  sposobie  zachowania   się  w  razie  nieszczęśliwego  wypadku. 

4.  Opiekunowie   powinni  sprawdzać  stan  liczbowy  uczestników  przed  wyruszeniem   

z każdego  miejsca  pobytu, w czasie  zwiedzania,  przejazdów  oraz  po  przybyciu  do 

punktu  docelowego. 

5.   Zabrania  się  prowadzenia  wycieczek  podczas  burzy, śnieżycy, gołoledzi. 

6.   Podczas  wycieczek  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zasad  bezpiecznego  poruszania 

się  po  drogach. 

7.   W  przypadku  zaginięcia: 

a)  miasto ( wychowanek  zna  miejsce  postoju, plan dnia) zawiadamiamy  policję, 

Dyrektora  Ośrodka. 

b)   szlak  turystyczny  (wychowanek  wie, dokąd  idziemy  zna  kolor  szlaku  i docelowe   

schronisko) zawiadamiamy  GOPR, schronisko, Dyrektora  Ośrodka, policję.   

8. Uczestnicy  wycieczek  i  imprez  powinni  być  objęci  ubezpieczeniem  od  następstw  

nieszczęśliwych  wypadków. 

9. Nie  przestrzeganie  niniejszego  regulaminu  wycieczek  oznacza  rezygnację  z  uczestnictwa  

w  wycieczce. 

 

§ 8 

 

SAMORZĄD  WYCHOWANKÓW 

 

Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie placówki. Organy 

samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków. Działalność samorządu 

wspierają i nadzorują opiekunowie.  
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I PRZEPISY  OGÓLNE 

 

1. Samorząd Wychowanków, działający w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 

Zawichoście jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków placówki. Stanowi on 

zorganizowaną formę samodzielnych poczynań wychowanków, łączy społeczność 

uczniowską, budzi poczucie wspólnoty, zaspokaja potrzeby wychowanków. Samorząd 

Wychowanków współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną. Działalność Samorządu musi 

być zgodna ze Statutem Ośrodka. Samorząd posiada własną skrzynkę kontaktową lub gablotę. 

Wszyscy członkowie Samorządu winni dbać o ich stan i wygląd. Samorząd ma na terenie 

Ośrodka własną reprezentację. 

2. Radę Samorządu Wychowanków tworzą: 

a) Przewodniczący; 

b) Zastępca Przewodniczącego; 

c) Sekretarz, 

d) Członkowie Samorządu. 

     3. Cele działalności: 

a) promowanie i rozwijanie wśród wychowanków samorządności na rzecz 

podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Ośrodka, 

b) przedstawianie za pośrednictwem Opiekunów SW - Dyrekcji, Radzie 

Pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb wychowanków we wszystkich 

sprawach Ośrodka, 

c) zwiększenie aktywności wychowanków, rozwijanie zainteresowań, 

d) promowanie wiedzy na temat praw wychowanków i czuwanie nad ich 

przestrzeganiem, 

e) organizowanie i zachęcanie wychowanków do działalności kulturalnej, 

oświatowej, sportowej i rozrywkowej w Ośrodku, 

f) reprezentowanie działalności SW przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i innymi 

organami. 

         4.  W skład SW wchodzą delegaci wybrani w demokratycznych wyborach. 

 

II PRZEWODNICZĄCY  SAMORZĄDU 

 

     1. Do obowiązków przewodniczącego Samorządu należą: 
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a) reprezentowanie społeczności wychowanków na wszystkich uroczystościach  

i imprezach; 

b) przewodniczenie sesjom Samorządu; 

c) nadzorowanie realizacji decyzji podjętych przez Samorząd na sesjach; 

d) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem placówki i innymi członkami Rady 

Pedagogicznej; 

     2. Przewodniczącym Samorządu może zastać wychowanek, który posiada: 

a) wysoką kulturę osobistą, 

b) pozytywny  stosunek do obowiązków szkolnych 

c) zdolności organizacyjne: 

d) jest energiczny, 

e) sumienny, 

f) odpowiedzialny, 

g) stosuje się do zasad regulaminu ośrodka. 

 

III ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO  SAMORZĄDU 

 

Zastępca przewodniczącego Samorządu w razie nieobecności lub niemożności 

sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu przejmuje wszystkie jego 

obowiązki i posiada wszystkie jego prawa. Zastępca przewodniczącego Samorządu przejmuje 

w razie konieczności obowiązki innych członków Samorządu, tj. sekretarza lub członka 

Samorządu, któremu została powierzona realizacja decyzji Samorządu. 

 

IV SEKRETARZ  SAMORZĄDU 

 

Sekretarz Samorządu prowadzi na zebraniach Samorządu protokoły, przygotowuje, gromadzi 

i przechowuje dokumenty Samorządu oraz opiekuje się archiwaliami Samorządu. 

 

 

V INNI  CZŁONKOWIE  SAMORZĄDU 

 

Inni członkowie Samorządu mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach, brać aktywny udział 

w pracach Samorządu i realizować powierzone im zadania w zgodzie z decyzjami 

Samorządu. 
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VI OPIEKUNOWIE  SAMORZĄDU 

 

1. Do obowiązków opiekunów Samorządu należą: 

a) zapoznanie wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami zawartymi 

w Regulaminie Samorządu Wychowanków 

b) nadzorowanie prac Samorządu; 

c) służenie Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach; 

d) obecność na wszystkich sesjach Samorządu. 

     2. Opiekunowie Samorządu mają prawo: 

a) zwołać Samorząd na sesję i w razie konieczności jej przewodniczyć; 

b) wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dzienników wychowawczych  

w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi  sprawują opiekę lub nadzór; 

c) złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu; 

     3. W razie potrzeby opiekunowie Samorządu są łącznikiem i mediatorem pomiędzy 

         Samorządem a wszystkimi innymi organami Ośrodka i ich członkami. 

 

VII WYBORY  PRZEDSTAWICIELI  SAMORZĄDU  WYCHOWANKÓW 

 

1. Opiekunowie Samorządu wybierani są  przez społeczność uczniowską w drodze 

głosowania. Kadencja opiekunów SW trwa rok szkolny. 

2. Na początku każdego  roku szkolnego wszyscy wychowankowie uczestniczą  

w przeprowadzanych  wyborach do Samorządu Wychowanków (tajne głosowanie).  

3. Wybrani wychowankowie wchodzą automatycznie w skład Samorządu 

Wychowanków. 

4. Na pierwszym posiedzeniu SW dokonuje się wyboru Rady Samorządu 

Wychowanków (tajne głosowanie). Przewodniczącego SW mogą także wybrać 

Opiekunowie SW w porozumieniu z członkami samorządu. Przewodniczący SW ma 

prawo wyboru w porozumieniu z Opiekunami SW swojego zastępcy. 

 

VIII SESJE  SAMORZĄDU 

 

1. Samorząd zbiera się na Sesje zwyczajne  raz w miesiącu. 

2. Samorząd zbiera się na Sesje nadzwyczajne w każdym terminie, jeśli tylko zajdzie 

taka potrzeba. 
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3. Sesję Samorządu zwołuje przewodniczący Samorządu, jego zastępca lub opiekunowie 

Samorządu. 

4. Obecność członków Samorządu na sesji jest obowiązkowa. Nieobecność musi być 

usprawiedliwiona przed opiekunami Samorządu. 

5. Sesji Samorządu przewodniczy przewodniczący Samorządu lub osoba przez niego 

wyznaczona. W razie konieczności sesji może przewodniczyć opiekun Samorządu. 

6. W sesji Samorządu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Zapraszają ich opiekunowie 

Samorządu lub przewodniczący Samorządu w porozumieniu z opiekunami 

Samorządu. Goście uczestniczą w obradach jako doradcy lub obserwatorzy. 

7. Obrady sesji Samorządu odbywają się za zamkniętymi drzwiami. 

8. Uchwalone w czasie obrad wnioski zostają przez przewodniczącego Samorządu lub  

w imieniu Samorządu przez opiekunów Samorządu niezwłocznie przedstawione 

Dyrektorowi placówki lub Radzie Pedagogicznej do rozpatrzenia. Jeśli wnioski 

zostaną rozpatrzone pozytywnie będą one podane do publicznej wiadomości  

w gablocie SW. 

9. Decyzje podjęte przez Samorząd podawane są do publicznej wiadomości w formie 

ogłoszenia w gablocie lub na gazetce. 

10. Sekretarz Samorządu prowadzi protokół obrad. 

11. Protokół jest ważny i ma moc obowiązującą, jeśli został podpisany przez sekretarza  

i opiekunów Samorządu. Nieobecni członkowie Samorządu mają obowiązek 

zapoznania się z protokołem sesji, którą opuścili. 

12. Na sesjach Samorządu członkowie Samorządu głosują w imieniu swoich kolegów- 

wyborców. 

13. Na sesjach Samorząd podejmuje decyzje: 

14. większością 2/3 głosów w sprawach dotyczących: konkursów organizowanych przez 

Samorząd, poprawek do Regulaminu Samorządu Wychowanków, 

15. zwykłą większością głosów we wszystkich innych sprawach. 

IX ZAWIESZENIE  W  PRAWACH  CZŁONKA  SAMORZĄDU 

1. Członek Samorządu zostaje zawieszony w prawach, jeśli notorycznie całkowicie 

lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał upomnienie lub naganę co najmniej  

2 razy.  

2. Decyzję o zawieszeniu członka Samorządu w prawach w przypadku notorycznego  

i całkowitego lekceważenia powierzonych mu obowiązków podejmuje Samorząd większością 
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2/3 głosów na wniosek przewodniczącego Samorządu w porozumieniu z opiekunami SW lub 

opiekunów Samorządu.  

3. W przypadku otrzymania upomnienia lub nagany Dyrektora przez członka Samorządu 

zostaje on zawieszony w prawach od razu. 

4. W przypadku, gdy któryś z członków Rady Samorządu Uczniowskiego nie może pełnić 

swych funkcji lub został zawieszony w prawach, Samorząd zbierze się niezwłocznie w celu 

dokonania wyboru spośród swego grona. 

 

§ 9 

HARMONOGRAM  DNIA 

 

I DNI  POWSZEDNIE 

 

06:00 – 06:15     Pobudka, 

06:15 – 07:00     Zajęcia  higieniczno – porządkowe,   

06:45 – 07:05      Śniadanie I tura,  

07:05 – 07:25    Śniadanie II tura 

07.30 – 13:00 (14:00)    Zajęcia szkolne, 

13.00(14.00)   Przygotowanie do obiadu, 

14:00 – 14:20  Obiad I tura 

14:20 – 14:45  Obiad II tura 

14:45 – 15:00  Odpoczynek  poobiedni,  

15.00-17.00   Zajęcia  wychowawcze  w  grupach (wyjście  na  spacer, zajęcia 

na boisku szkolnym,  sali gimnastycznej inne wynikające  

z potrzeb grupy), zajęcia wynikające z planu pracy w tym na 

świeżym powietrzu, 

17.00 – 18:45  Nauka  własna   

18.45 – 19:10    Kolacja I tura ( w piątek 17:45 – 18:10) 

19:10 – 19:35    Kolacja II tura (w piątek 18:10 – 18:35) 

19.35 – 21:00  Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze – kontakt z rodziną, zajęcia 

higieniczno-porządkowe,  

21.00 -06:00    Cisza  nocna 

 

II DNI  WOLNE  OD  ZAJĘĆ  SZKOLNYCH 

 

07:00 – 08:30    Pobudka, zajęcia  higieniczno-porządkowe 

08:30 – 09:00    Śniadanie I tura 

09:00 – 09:30   Śniadanie II tura 

09:30 – 12:45    Zajęcia wynikające z planu pracy, zajęcia terapeutyczne, 

12:45 – 13:10    Obiad I tura 

13:10 – 13:40   Obiad II tura 

13:40 – 14:00   Odpoczynek  poobiedni, 

14:00 – 16:00   Zajęcia  wychowawcze  w  grupach  według  ustalonego  

harmonogramu,  zajęcia  zaplanowane  wspólnie  

wychowankami ( wyjścia, wycieczki, kino, zajęcia świetlicowe, 

kontakt z rodziną itp.) 

16:00 – 17:45    Nauka własna (niedziela) 
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16:00 – 17:45  Generalne  porządki  w  Ośrodku  i  wokół  budynków (sobota ) 

17:45 – 18:10    Kolacja I tura 

18:10 – 18:35   Kolacja II tura 

18:35 – 19:30  Zajęcia  wychowawcze  w  grupach zgodnie z planem pracy  

z złożeniami tygodniowymi, kontakt z rodziną 

19.30 – 21:00    Zajęcia  zorganizowane, zajęcia  higieniczno – porządkowe 

21.00 – 06:00 (07:00)        Cisza  nocna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że  w  dniu …..................... w obecności  ..................................  zapoznałem  

się  z  prawami  i  obowiązkami wychowanka oraz  z  systemem  kar  i  nagród  zawartymi  

w regulaminie Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego im. Janusza Korczaka  

w  Zawichoście   

 

….................................... 
          Podpis wychowanka  

 

 

 

Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu    10.09.2020 r.                                                                                                                                     

 

         Zatwierdzam   

Dyrektor  MOW  Zawichost      

                                                                                                                       …………………….. 

 


