
REGULAMIN WYCHOWANKÓW 
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W OŁAWIE

I. Placówka zapewnia wszystkim wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki i wychowania.

II.  W  Ośrodku  istnieją  grupy  wychowawcze,  których  życie  zorganizowane  jest  według  ustalonego 
rozkładu dnia.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.0 - 8.00 - pobudka, toaleta poranna, śniadanie, sprzątanie w placówce i wokół, przygotowanie do 
zajęć edukacyjnych

8.00 - 13.30 - zajęcia edukacyjne
13.30 - 14.00 - obiad
14.30 - 15.30 - zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne organizowane na świeżym powietrzu lub 

kulturalno-oświatowe 
15.30 - 17.00 - nauka własna
17.00 - 18.00 - zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne organizowane na świeżym powietrzu lub 
kulturalno-oświatowe
18.00 - 18.30 - kolacja
18.30 - 19.00 - czas wolny pod opieką wychowawcy
19.00 - 20.00 - zajęcia programowe ( rozwijające zainteresowania i szczególne uzdolnienia)
20:00 - 20.30 - zajęcia czytelnicze lub kulturalno-oświatowe
20.30 - 21.30 - toaleta wieczorna, sprzątanie, zajęcia własne pod opieką wychowawcy
21.00 - 6.00 - cisza nocna”

III. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej Ośrodka i Starosty Powiatu w Oławie, 
w placówce mogą przebywać wychowankowie, którzy ukończyli 18 lat a kontynuują naukę nie dłużej 
niż do 21 roku życia. 

IV. Pobyt wychowanka w placówce ustaje z powodu:
1) ustąpienia przyczyn umieszczenia, w tym usamodzielnienia wychowanka objętego opieką całkowitą
2) zakwalifikowania wychowanka do innej formy opieki
3) skreślenia z listy wychowanków placówki na prośbę rodziców (wychowanek rodzinny)
4) w przypadku nie doprowadzenia nieletniego do ośrodka w ciągu 1 miesiąca od daty wskazania 
ośrodka przez ORE

V. Skreślenie wychowanka/ucznia z listy następuje w przypadku:
5) rezygnacji wychowanka pełnoletniego lub jego rodziców (wychowanek rodzinny)
6) przeniesienia do innej placówki ze względu na zmianę środka wychowawczego przez Sąd Rodzinny 
lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach,  związanych z rażącym bądź  notorycznym łamaniem 
regulaminu, na podstawie opinii Zespołu ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej . 
7)  nagminnego  łamania  regulaminu  wychowanków  przez  wychowanka  pełnoletniego  lub 
niepełnoletniego wychowanka skierowanego na wniosek rodziców, gdy mimo ostrzeżeń ten nadal nie 
wywiązuje się z nałożonych obowiązków – uchwałę o skreśleniu podejmuje Rada Pedagogiczna
8)  w  przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecności  nieletniego  w  Ośrodku  trwającej  dłużej  niż  4 
tygodnie, licząc od daty powiadomienia o nieobecności nieletniego Sądu Rodzinnego. Skreślenie w tym 
wypadku może się wiązać z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o zmianę środka wychowawczego 
na bardziej rygorystyczny (MOW).

VI  Nieletni  mogą  być  urlopowani  (otrzymać  przepustkę)  do  domu  rodzinnego,  opiekunów  lub 
krewnych,  za  zgodą  Sądu  Rodzinnego.  Wniosek  o  wyrażenie  przez  Sąd  zgody  na urlopowanie 
nieletniego  składa  Dyrektor  Ośrodka  na  prośbę  wychowawcy  odpowiedzialnego  za  realizacje 
indywidualnego planu edukacyjno - terapeutycznego (IPE-T).

VII.  W  razie samowolnego  opuszczenia  placówki  przez  wychowanka  (ucieczki),  nie 
zgłoszenia  się  w  wyznaczonym terminie  po  usprawiedliwionej  nieobecności  lub  przepustce, 
ośrodek podejmuje następujące działania:

1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające
2) powiadamia o tym fakcie rodziców wychowanka, policję, Sąd nadzorujący wykonanie postanowienia



3)  w  przypadku  przedłużającej  się  nieusprawiedliwionej  nieobecności,  powyżej  dwóch  tygodni, 
powiadamia także właściwy organ kontrolujący spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ustawą  o 
systemie oświaty

A ponadto wychowawca sprawujący opiekę nad wychowankiem, który dokonał ucieczki  osobiście i 
formie pisemnej informuje miejscową policję o ucieczce, niezwłocznie po zakończeniu dyżuru.

VIII. Jeśli wychowanek, przebywający w domu podczas przepustki zachorował, zobowiązuje się jego 
rodziców do natychmiastowego poinformowania placówki  o  przyczynie nieobecności.  W wypadku 
zalecenia lekarza konieczności pozostania w domu, wychowanek wyłącznie za zgodą Dyrektora 
pozostaje pod opieką rodziców (tak długo jak jest to wskazane). Rodzice bezzwłocznie przesyłają na 
adres placówki stosowne zaświadczenie lekarskie. Nie dostarczenie zaświadczenia lekarskiego lub 
brak zgody Dyrektora na pobyt w domu jest równoznaczne z nie usprawiedliwieniem nieobecności 
oraz uruchomieniem procedury związanej z niepowrotem w wyznaczonym terminie (pkt VII ). 

IX. Wychowanek placówki ma prawo do:
1)  właściwie  zorganizowanej  opieki  zapewniającej  bezpieczeństwo,  ochrony  przed  przemocą, 
uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjno - terapeutyczno - resocjalizacyjnego, którego to 
zadania określone są w rocznym planie pracy grup wychowawczych
3) swobody wyrażania myśli i przekonań
4) rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach grupowych
5) znajomości rozkładu dnia i programu zajęć grupy na każdy dzień
6) zapewnienia poszanowania godności i nietykalności osobistej, tajemnicy korespondencji, dyskrecji w 
sprawach osobistych i rodzinnych
7)  pomocy  w  rozwiązywaniu  sytuacji  dla  siebie  trudnych  (  kłopoty  w  nauce,  rodzinie,  grupie 
rówieśniczej )
8) zgłaszania władzom Ośrodka (nauczycielom, wychowawcom) własnych pomysłów, uwagi i oczekiwań 
dotyczące funkcjonowania placówki
9) korzystania z dostępnej pomocy materialnej, jaką dysponuje Ośrodek, o ile wymaga tego sytuacja 
rodzinna wychowanka
10) opieki zdrowotnej
11) kontaktów z rodziną
12) informacji, w tym do znajomości swoich praw oraz procedur odwoławczych w sytuacji gdyby jego 
prawa nie były respektowane
13) usamodzielnienia ( zgodnie z przepisami o pomocy społecznej )
14) korzystania w placówce z własnego sprzętu RTV po uzyskaniu zgody wicedyrektora,  w sposób 
niezakłócający regulaminu i życia w Ośrodku na ściśle określonych zasadach
15)  dokonania  drobnych  zakupów  spożywczych  w  wyznaczonych  dniach,  przez  oddelegowanego 
wychowanka, który sporządza listę produktów,   pobiera pieniądze z depozytu lub od wicedyrektora, 
udaje się do sklepu razem z pracownikiem MOS, a po powrocie rozlicza finansowo z wicedyrektorem  

X. Wychowanek ma obowiązek:
1) przestrzegać regulamin wychowanków
2) uczestniczyć w procesie edukacyjno – terapeutyczno – resocjalizacyjnym
3) współpracować z wychowawcą sporządzającym IPE-T i realizować zawarte w tym programie zadania
4) aktywnie uczestniczyć w codziennej pracy grupy zgodnie z planem pracy wychowawczej i rozkładem 
dnia
5)  brać  udział  w  zajęciach  edukacyjnych  i  wychowawczych,  przygotowywać  się  do  nich  oraz 
zachowywać się w ich trakcie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami ustalonymi z pedagogami
6) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w placówce, wystrój grupy, szanować mienie i sprzęt placówki 
(wychowanek ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczone mienie)
7)  darzyć  szacunkiem  wszystkich  pracowników  Ośrodka  i  zachowywać  się  wobec  nich  zgodnie  z 
obowiązującymi normami i zasadami ustalonymi z pedagogami
8) być posłusznym wobec pracowników MOS, rzetelnie wypełniać ich polecenia
9) znać i szanować tradycje placówki
10) systematycznie pracować nad rozwojem własnej osobowości
11) współpracować z kolegami w grupie wychowawczej, okazywać im szacunek, życzliwość i potrzebną 
pomoc
12) przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji, przemocy i brutalności oraz innym aktom 
łamania regulaminu
13)  zgłaszać  kadrze  pedagogicznej  przypadki  rażącego  łamania  regulaminu  przez  innych 
wychowanków, np. agresja, bójki, zastraszanie, wyłudzanie, zażywanie środków psychoaktywnych 
14) wystrzegać  się szkodliwych nałogów ( palenie papierosów, picie alkoholu, odurzanie się  innymi 
środkami psychoaktywnymi)



15) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o swój estetyczny wygląd, zakładać odzież stosowną do 
warunków pogodowych
16)  terminowo  powracać  z  przepustek,  po  powrocie  oddać  legitymację  i  podpisaną  przez 
rodziców/prawnych  opiekunów  przepustkę,  a  także  zdać  do  depozytu  wszystkie  wartościowe 
przedmioty oraz pieniądze wnoszone na teren placówki
17) przestrzegać zakazu posiadania i używania przez wychowanków telefonów komórkowych, 
akcesoriów telefonicznych (ładowarka, słuchawki ) oraz innych sprzętów elektronicznych ( np. mp3, 
dyktafon, aparat fotograficzny ) 
18)  przestrzegać  zakazu wnoszenia na teren placówki,  posiadania i  przyjmowania używek 
(  np.  kawa  )  i  środków  zmieniających  świadomość  (np.  papierosy,  alkohol,  środki 
psychoaktywne  –  narkotyki,  gaz  do  zapalniczek,  przybory  toaletowe  w  aerozolu,  kleje, 
rozpuszczalniki,  lekarstwa  niewiadomego  pochodzenia  lub  leki  psychotropowe  nie 
przepisane przez lekarza, rośliny halucynogenne )
19)  przestrzegać  zakazu  wnoszenia,  posiadania  i  używania  ostrych  przedmiotów  oraz 
niebezpiecznych narzędzi (np. nóż, scyzoryk)
20) przestrzegania zakazu pożyczania, handlu czy wymiany odzieży oraz przedmiotów osobistych 
21) przestrzegać i wypełniać inne ustalenia i zarządzenia władz Ośrodka

XI.  W Ośrodku  dla  każdego  nieletniego  opracowuje  się  indywidualny  program resocjalizacyjny  lub 
terapeutyczny.  Za  jego  realizację  odpowiedzialny  jest  wyznaczony  wychowawca.  Informuje  on 
nieletniego o przebiegu procesu resocjalizacyjnego lub terapeutycznego i możliwości wpływania na 
jego  przebieg.  Każdy  wychowanek  pisemnie  zobowiązuje  się  do  uczestnictwa  w  resocjalizacji  i 
realizowania Indywidualnego Plany Pracy Resocjalizacyjnej. 

XII. Za przestrzeganie regulaminu wychowanków oraz wyróżniającą i przykładną postawę wychowanek 
otrzymuje dodatnie punkty zgodnie z zasadami ekonomii punktowej oraz może otrzymać, w danym 
roku szkolnym, następujące nagrody:

1) pochwałę do zeszytu obserwacji
2) pochwałę Dyrektora do akt osobowych – po uzyskaniu 25 pochwał do zeszytu obserwacji
3) pochwałę z wpisem do akt osobowych, powiadomieniem Sądu i rodziców/opiekunów
4) list pochwalny do rodziców, szkoły macierzystej, Sądu Rejonowego na koniec semestru
5) oraz  inne nagrody przewidziane w ekonomii punktowej

W  przypadku  pozytywnych  i  długotrwałych  zmian  postaw  wychowanka,  dających  podstawę 
prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym poza placówką, Dyrektor, na podstawie wniosku 
Zespołu ds Planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
ma prawo złożyć wniosek do Sądu Rodzinnego o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego 
i zwolnienie nieletniego z Ośrodka.

XIII. Za niewłaściwe zachowanie, łamanie regulaminu placówki wychowanek otrzymuje karę w postaci 
ujemnych punktów zgodnie z zasadami ekonomii punktowej, a także może otrzymać:

1) naganę do zeszytu obserwacji
2)  ustną  naganę  wychowawcy,  pedagoga,  wicedyrektora,  Dyrektora  –  rozmowa 
dyscyplinująca z notatką w zeszycie obserwacji 
3) upomnienie Dyrektora z wpisem do akt osobowych – po uzyskaniu 25 nagan w zeszycie 
obserwacji lub łamanie regulaminu
4) upomnienie z wpisem do akt osobowych, powiadomieniem Sądu  i rodziców/opiekunów – 
co tym samym oznacza wstrzymanie przepustki przez co najmniej 1 tydzień
5)  naganę z wpisem do akt osobowych, powiadomieniem Sądu i rodziców/opiekunów – co 
tym samym oznacza wstrzymanie przepustek przez co najmniej 2 tygodnie 

W przypadku nieskuteczności powyższych środków wychowanek może być ukarany poprzez:
1) zmianę placówki w trybie wychowawczym
2)  skierowanie  wniosku  do  Sądu  Rejonowego  o  zmianę  środka  wychowawczego  (przy  trzeciej 
naganie do Sądu)
 
Ponadto  Ośrodek  kieruje  do  właściwych  organów wniosek  o  wyciągnięcie  konsekwencji 

(odpowiedzialność karna )w przypadku:
- znieważenia wychowawcy – nauczyciela (funkcjonariusza państwowego), który podczas lub w związku 
z  pełnieniem  obowiązków  służbowych,  korzysta  z  ochrony  przewidzianej  dla  funkcjonariuszy 
publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6.06.1997r. – Kodeks Karny. Organ prowadzący 
szkołę i Dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczycieli, gdy ustalone dla 
nauczycieli  uprawnienia  zostaną  naruszone.  Każdorazowe  znieważenie  wychowawcy  -  nauczyciela 
będzie zgłaszane na policję.
- popełniania czynów zabronionych 



XIV.  Kary  i  nagrody  przydziela  wychowankowi  Dyrektor,  Zespół  ds  planowania  i  koordynowania 
udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub Rada Pedagogiczna. Wychowanek 
ma prawo do złożenia pisemnego odwołania od pojętych wobec niego decyzji o karze w następującej 
kolejno procedurze:

1) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie do wychowawcy klasy lub grupy
2) odwołuje się do Dyrektora placówki

Ponadto wychowanek może zwrócić się do: 
1) Kuratora Oświaty
2) Rzecznika Praw Dziecka

XV.  W  Ośrodku  może  działać  samorząd  uczniowski  zwany  Radą  Wychowanków.  Tworzą  go 
przedstawiciele  wychowanków,  wybierani  co  roku  w wyborach  samorządowych  przez  wszystkich 
wychowanków i  Radę  Pedagogiczną  Ośrodka.  Rada Wychowanków jest  organem wspierającym i 
rozwijającym  życie  placówki,  winna  wykorzystywać  aktywność  i  inicjatywę  chłopców  w  roli 
współgospodarza  Ośrodka.  Wychowanek  może  zostać  pozbawiony  pełnienia  funkcji  w  grupie, 
samorządzie wychowanków jeśli nie przestrzega regulaminu. 

XVI. Wychowankowie objęci opieką całkowitą lub w trudnej sytuacji materialnej (na wniosek pedagoga) 
otrzymują na własne wydatki drobne kwoty pieniężne. Kieszonkowe wypłacane jest przez placówkę, 
przechowywane  w  depozycie  lub  wydawane  w  dniu  dokonywania  zakupów  bądź  wyjazdu  na 
przepustkę.  Jego wysokość  określa Dyrektor,  natomiast wychowawcy sporządzają  listy wypłat na 
podstawie obowiązującego w placówce regulaminu wypłat kieszonkowego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2011 r. 
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