Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej
REGULAMIN WYCHOWANKA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
W WOLI ROWSKIEJ

I. Wychowanek ma prawo:
1.

Korzystać z opieki i pomocy kadry pedagogicznej.

2.

Zgłaszać swoje problemy osobiste i rodzinne do wychowawców, nauczycieli, psychologa,

pedagoga i dyrekcji Ośrodka celem uzyskania pomocy w ich rozwiązaniu.
3.

Korzystać z opieki i pomocy służby zdrowia.

4.

Korzystać ze sprzętu i urządzeń Ośrodka.

5.

Korzystać z organizowanych na terenie placówki zajęć sportowych, turystycznych,

rekreacyjnych, w tym zajęć organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch
godzin dziennie.
6.

Rozwijać swoje zainteresowania, szczególne uzdolnienia, doskonalenia umiejętności i

pogłębiania wiedzy.
7.

Działać w samorządzie i kołach zainteresowań.

8.

Reprezentować Ośrodek w imprezach sportowych, kulturalnych, turystyczno- rekreacyjnych

i innych odbywających się poza placówką
9.

Uczestniczyć w imprezach sportowych, kulturalnych, turystyczno- rekreacyjnych i innych

odbywających się poza placówką.
10.

Korzystać z codziennego wyżywienia.

11.

Na 1 miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia zwrócić się do Dyrektora placówki z prośbą

o umożliwienie przedłużenia pobytu w Ośrodku do czasu ukończenia edukacji w danym roku
szkolnym.
12.

Korzystać z pomocy w usamodzielnianiu się.

13.

Utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną oraz znajomymi (korespondencja, paczki,

rozmowy telefoniczne, odwiedziny).
14.

W sytuacjach wyjątkowych (wydarzenia losowe) otrzymać zezwolenie na wyjazd do

rodziny w czasie trwania nauki szkolnej (za zgodą Sądu).
15.

Korzystać z przepustek i urlopów zgodnie z zasadami oceny z zachowania

16.

Korzystać z przyborów szkolnych, toaletowych, codziennego użytku, obuwia i odzieży

biorąc pod uwagę sytuację materialną rodziny wychowanka.
17.

Korzystać z telefonu stacjonarnego tylko do kontaktów z najbliższą rodziną w dni

powszednie w godzinach 18.30-20.30 oraz w weekendy w godzinach południowych ustalonych z
wychowawcą sprawiąjcym dyżur wychowawczy, jednak nie później niż do 20.30 niezależnie od
posiadaniej oceny tygodniowej.
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17. a. korzystać z telefonu komórkowego zgodnie z regulaminem dotyczącym oceny tygodniowej
(załącznik nr 2).
18.

Wysyłać i otrzymywać korespondencję, która nie jest cenzurowana przez pracowników

Ośrodka. Dopuszcza się cenzurowania korespondencji jedynie w szczególnych przypadkach, w
których mowa w art. 66 par. 3 u. p. n.
19.

Korzystać ze wszystkich przywilejów zgodnie z przyjętymi zasadami oceny z zachowania

(załącznik nr 2).

II. Wychowanek ma obowiązek:
1.

Organizować

i

wykonywać

pod

kierunkiem

wychowawców

codzienne

prace

samoobsługowe w zakresie:
•

utrzymania higieny osobistej

•

utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach placówki i jego otoczeniu

•

pomocy przy nakrywaniu i podawaniu posiłków, utrzymania czystości odzieży i obuwia

•

konserwacji i naprawy urządzeń

1.

Przestrzegać Kodeksu Ucznia (załącznik nr 1)

2.

Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, warsztaty i inne zajęcia

zorganizowane przez Ośrodek.
3.

Kulturalnie zachowywać się na terenie Ośrodka i poza nim.

4.

Udzielać pomocy kolegom w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

5.

Natychmiast

informować

pracowników

Ośrodka

o

dostrzeżonych

uszkodzeniach

sprzętu i urządzeń.
6.

Przekazywać wychowawcy do depozytu każdą sumę pieniędzy, a ich wydatkowanie

uzgodnić z wychowawcami.
7.

Wrócić z przepustki do godz. 20.00, spóźnianie będzie będzie oceniane przy ocenie

tygodniowej z zachowania (załącznik nr 2).
8.

O godz. 21.15 przebywać w swoim pokoju (przygotowanie do ciszy nocnej).

9.

Przestrzegać ciszy nocnej, która rozpoczyna się o godz. 21.30 do godz. 6.45.

10.

Po urlopowaniu wychowanek ma zdać obowiązkowo do depozytu telefon, pieniądze,

papierosy.

III. Wychowankowi nie wolno:
1.

Posiadać przy sobie/ w placówce oraz spożywać wyroby tytoniowe (w tym elektronicznego

papierosa), alkohol oraz narkotyki i substancje odurzające,

tatuować się oraz dokonywać innych

samookaleczeń zarówno w placówce, jak i podczas urlopowania w domu rodzinnego.
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2.

Przebywać poza terenem klasy, grupy, czy Ośrodka bez uzyskania zgody i obecności

nauczyciela, wychowawcy czy Dyrekcji. Każde samowolne oddalanie się będzie traktowane jako
ucieczka z placówki, każdorazowo zostanie poinformowany o tym fakcie Dyrektor Ośrodka, Sąd oraz
Policja.
3.

Samowolnie opuszczać zajęcia szkolne, resocjalizacyjno- terapeutyczne, warsztatowe oraz

oddalać się poza teren przebywania grupy bez zgody opiekuna.
4.

Niszczyć sprzęt, urządzeń i przedmiotów będących własnością społeczną lub prywatną.

Wychowanek, który dokona uszkodzenia mienia Ośrodka, zobowiązany jest do zapłacenia za
wyrządzoną szkodę lub jej odpracowania. Odpracowanie przeliczane jest w kwocie 5 zł/godzinę pracy.
Wychowawca grupy lub klasy zobowiązany jest do wyegzekwowania spłaty zadłużenia niezwłocznie po
wyrządzonej szkodzie.
5.

Przywłaszczać przedmioty będące własnością prywatną lub społeczną.

6.

Wykorzystywać kolegów do wyręczania w codziennych obowiązkach.

7.

Stosować przemocy, siły fizycznej wobec kolegów i personelu oraz poniżać ich godność

osobistą (np. poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, plotki, intrygi, wyzwiska).
8.

Zabrania się wymieniania rzeczami osobistymi, w tym odzieży, kosmetyków i innych między

wychowankami.
9.

Spóźniania się z udzielonych przepustek i urlopów. Nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje

skróceniem następnego urlopowania o ilość dni spóźnienia.
10.

Kontaktowania się bez zezwolenia pracowników z osobami spoza Ośrodka. Dopuszcza się

kontaktów z osobami spoza placówki za zgodą wychowawcy.
11.

Posiadać jakichkolwiek substancji w aerozolu oraz narzędzi ostrych (żyletek, noży).

12.

Posiadać i przyjmować jakichkolwiek leków bez wiedzy oraz zgody wychowawcy. Wszelkie

leki przepisane przez lekarza zostają podawane w ściśle określonych porach wraz z dokładnym
zanotowaniem daty, godziny oraz rodzaju przyjętego leku w Zeszycie Raportów oraz Zeszycie
Wydawanych Leków.
IV. Nagrody

1.

Wyróżnienia i pochwały na forum grupy i całej społeczności Ośrodka.

2.

Listy zawierające pochwały do rodziców lub opiekunów oraz Sądu.

3.

Nagrody resocjalizacyjno- wychowawcze, w tym nagrody rzeczowe. Nagrody te wydawane

są przez Dyrekcję oraz personel za spełnienie określonych warunków określonych oddzielnym
zarządzeniem (załącznik nr 3).
4.

Możliwość uzyskania przepustek lub urlopów w ustalonym wspólnie z wychowawcą

terminie po uzyskaniu akceptacji Dyrektora i zgody Sądu Rodzinnego.
5.

Wyjazd na przepustkę świąteczną (Boże Narodzenie, Wielkanoc) o jeden dzień wcześniej

niż pozostali wychowankowie zgodnie z przywilejami oceny tygodniowej.
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6.

Uczestniczenie w imprezach o charakterze nagrodowym.

7.

Udział w wycieczkach i obozach dla najlepiej zachowujących się wychowanków.

8.

Możliwość reprezentowania placówki na zewnątrz dla osób z ocena pozytywną.

9.

Możliwość promocji śródrocznej i ukończenia dwóch klas w jednym roku szkolnym

(dotyczy uczniów mających min. roczne opóźnienia w promocji do klasy programowo wyższej)
przy średniej ocen minimum 4,0 oraz ocenie z zachowania min. dobra.
10.

Otrzymanie punktów dodatnich zgodnie z katalogiem punktów dodatnich (załącznik nr 4)

11.

Możliwość zwolnienia z dyżuru tygodniowego

12.

Możliwość wyboru dyżuru porządkowego na następny tydzień

13.

Możliwość korzystania z prywatnego telefonu komórkowego zgodnie z przywilejami oceny

tygodniowej.
14.

samodzielnie wyjście z placówki w dniu oraz w czasie ustalonym z Dyrekcją dla osoby,

która posiada ocenę wyróżniającą z zachowania przez okres 3 miesięcy poprzedzający planowane
wyjście oraz nie posiadanie punktów minusowych przez okres 1 miesiąca poprzedzający planowane
wyjście.

….........................................
data

…...................….......................................
podpis i pieczęć Dyrektora
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