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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1. 

1. Placówka nosi nazwę: „Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67”, zwany dalej 
„Ośrodkiem". 

2. Ośrodek mieści się w Olsztynie, ul. Dworcowa 60A. 

3. Nazwa Ośrodka używana jest w pełnym brzmieniu. 

4. Finansowanie działalności Ośrodka jest realizowane poprzez: 

1) dotację przekazywaną przez Urząd Miasta Olsztyna, 
2) dodatkowe środki na zasadach przewidzianych w przepisach prawnych, dotyczących 

darowizn na cele oświatowe, wychowawcze i charytatywne, 
3) opłatę miesięczną, wnoszoną przez rodziców/opiekunów Wychowanków, wynoszącą w roku 

szkolnym 2015/16 150 zł. 

 

§2. 

1.Osobą prowadzącą Ośrodek jest Aleksandra Sobieraj-Błotniak, ul. Żołnierska 29/23, 10-560 Olsztyn. 

2. Do zadań osoby prowadzącej Ośrodek należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania Ośrodka, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków 
nauki, wychowania i opieki; 

2) wykonywanie remontów obiektów Ośrodka oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 
3) zapewnienie obsługi administracyjnej (w tym prawnej) oraz obsługi finansowej; 
4) wyposażenie Ośrodka w sprzęt i pomoce dydaktyczne, niezbędne do wykonywania 

wszystkich zadań statutowych; 
5) dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka i ponoszenie odpowiedzialności za ich 

prawidłowe wykorzystanie. 

 

CELE I ZADANIA OŚRODKA 

§3. 

1. Ośrodek jest niepubliczną placówką przeznaczoną dla młodzieży, która z powodu zaburzeń 
rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest niedostosowana 
społecznie lub zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji 
nauki, metod pracy oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Ośrodek jest placówką terapeutyczną, przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców w wieku od 14 do 24 
lat, zwanych dalej wychowankami, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną Wychowanka, jego pobyt w placówce może być 
przedłużony do czasu umożliwiającego ukończenie klasy lub etapu edukacyjnego. 

4. Celem Ośrodka jest tworzenie, właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających tu 
Wychowanków, warunków wychowawczych, edukacyjnych, zdrowotnych i materialnych oraz 
umożliwienie im prawidłowego rozwoju i socjoterapii. 

5. Cele, o których mowa w ust. 4, realizowane są we współpracy z rodzinami/opiekunami 
Wychowanków, sądami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, kościołami, związkami 
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wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki. 

6. Do zadań Ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym oraz przygotowywanie Wychowanków do życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi 
normami społecznymi i prawnymi. 

7. Zadania, o których mowa w ust. 6 realizowane są poprzez: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości 
psychofizycznych i zainteresowań Wychowanków; 

2) udział Wychowanków w zajęciach: 
a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych, ułatwiających 

prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po 
opuszczeniu ośrodka: 
- socjoterapeutycznych, 
- profilaktyczno-wychowawczych, 
- rewalidacyjnych – w przypadku uczniów niepełnosprawnych, 
- innych o charakterze terapeutycznym, 

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach na świeżym powietrzu w 
wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki 
atmosferyczne, 

c) kulturalno-oświatowych, 
d) rozwijających zainteresowania. 

3) zapewnienie wsparcia Wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie Ośrodka. 
4) wspieranie rodziców/opiekunów w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym w 

rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości Wychowanków; 
5) udzielanie pomocy rodzicom/opiekunom, wychowawcom i nauczycielom w zakresie 

doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju Wychowanków, w 
szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych; 

6) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości 
Wychowanków; 

7) podejmowanie działań interwencyjnych wobec Wychowanków, w przypadku zachowań 
szczególnie zagrażających ich życiu i zdrowiu, zwłaszcza poprzez ochronę przed przemocą 
fizyczną i psychiczną, wyzyskiem, innymi nadużyciami w porozumieniu z 
rodzicami/opiekunami; 

8) współpracę ze środowiskiem lokalnym poprzez: 
a) zawieranie umów partnerskich z instytucjami państwowymi, samorządowymi, 
stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, 
b) tworzenie projektów edukacyjnych realizowanych przez Wychowanków Ośrodka, 
c) stałą współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji praktyk studenckich, 
d) współpracę ze szkołami ogólnokształcącymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania 
problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym uczęszczających do tych szkół; 

9) ochronę więzi rodzinnych. 

8. Ośrodek organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udzielają jej zgodnie z przepisami o 
systemie oświaty. 

9. Zajęcia, o których mowa w ust. 7, są ukierunkowane przede wszystkim na: 

1) wspieranie Wychowanków nowo przyjętych; 
2) rozwijanie mocnych stron i zainteresowań Wychowanków, odpowiednio do ich możliwości 

psychofizycznych; 
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3) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych Wychowanków oraz przygotowanie 
ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej. 

10. Zajęcia sportowe, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b są organizowane w obiektach 
posiadających warunki odpowiednie do realizacji tych zajęć. 

11. Zajęcia o których mowa w ust. 7 mogą być organizowane również poza siedzibą Ośrodka. 

12. Szczegółowe cele oraz zadania grup wychowawczych Ośrodka w zakresie wychowania określa 
dokument pod nazwą Program Wychowawczy, dostosowany do potrzeb rozwojowych 
Wychowanków: 

1) realizacja Programu Wychowawczego ma na celu osiągniecie oczekiwanego wizerunku 
absolwenta Ośrodka; 

2) program Wychowawczy uchwala rada pedagogiczna Ośrodka; 
3) w oparciu o Program Wychowawczy konstruowane są plany pracy wychowawczej grup 

wychowawczych i indywidualne plany pracy z Wychowankami; 
4) program Wychowawczy jest modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych 

przyjętych na dany rok lub lata szkolne; 

13. Szczegółowe cele oraz zadania grup wychowawczych w zakresie profilaktyki określa dokument 
pod nazwą Program Profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych Wychowanków: 

1) realizacja Programu Profilaktyki ma na celu eliminowanie, minimalizowanie i zapobieganie 
przejawom uzależnienia Wychowanków od wszelkiego rodzaju używek; 

2) program Profilaktyki uchwala rada pedagogiczna Ośrodka 
3) w oparciu o Pogram Profilaktyki konstruowane są plany pracy wychowawczej grup 

wychowawczych; 
4) program Profilaktyki może być modyfikowany w zależności od występujących problemów 

wychowawczych i zagrożeń; 

14. Pracownicy pedagogiczni realizują Program Wychowawczy i Program Profilaktyki obowiązujący w 
Ośrodku. Rodzice/opiekunowie i pracownicy niepedagogiczni, w zależności od potrzeb, wspierają 
realizację wskazanych programów. 

 

ORGANIZACJA OŚRODKA 

§4. 

1. Organizację Ośrodka określa Statut Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 67 w 
Olsztynie. 

2. W Ośrodku liczba miejsc statutowych wynosi 48 w roku szkolnym 2015/2016. W kolejnym roku 
szkolnym liczba ta może ulec zwiększeniu. 

§5. 

1. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której są 
przewidziane ferie szkolne. 

2. Ośrodek zapewnia Wychowankom: 

1) realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; 
2) udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych, 

terapeutycznych oraz profilaktyczno-wychowawczych, umożliwiających nabywanie 
umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i 
społecznym; 

3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach 
organizowanych na świeżym powietrzu; 
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4) pomoc w nauce; 
5) całodobową opiekę; 
6) wyżywienie; 
7) przygotowanie Wychowanków do samodzielnego udziału w życiu osobistym i społecznym; 
8) udział w zajęciach kulturalno-oświatowych; 
9) w zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia. 

3. Ośrodek może organizować dla Wychowanków wypoczynek letni i zimowy poza siedzibą Ośrodka. 

4. Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą w porze nocnej. Opiekę tę sprawuje wychowawca oraz 
opiekun. 

§6. 

1. Podstawową formą organizacyjną w Ośrodku jest grupa wychowawcza. 

2. Grupa wychowawcza w Ośrodku liczy do 12 Wychowanków.  

3. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch Wychowawców – socjoterapeutów, 
odpowiedzialnych za prowadzenie grupy oraz kierujących indywidualnym procesem terapeutycznym 
poszczególnych Wychowanków. 

4. Wychowawca realizuje plany pracy wychowawczej grupy oraz indywidualne plany pracy z 
Wychowankami; 

5. Wychowawca informuje Wychowanka o przebiegu procesu terapeutycznego i możliwości 
wpływania na jego przebieg. 

§7. 

1. Do realizacji zadań statutowych Ośrodek zapewnia: 

1) pomieszczenia mieszkalne oraz sanitarno-higieniczne; 
2) aneksy kuchenne; 
3) jadalnię dla wszystkich wychowanków; 
4) pomieszczenia do wspólnego spędzania czasu; 
5) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych; 
6) pomieszczenia do realizacji zajęć specjalistycznych; 
7) bibliotekę; 

§8. 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora Ośrodka do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacyjny zatwierdza osoba prowadząca do dnia 30 maja danego roku. 

3. W arkuszu organizacyjnym Ośrodka zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym 
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć wychowawczych i 
opiekuńczych, finansowanych ze środków przydzielonych przez osobę prowadzącą Ośrodek oraz 
liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych wychowawców. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Ośrodka, dyrektor Ośrodka ustala 
tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, wychowawczych i 
opiekuńczych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 
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ROZDZIAŁ II 

ORGANY OŚRODKA 

§9. 

1.Organami Ośrodka są: 

1) dyrektor Ośrodka; 
2) rada pedagogiczna; 
3) samorząd Wychowanków. 

DYREKTOR OŚRODKA 

§10. 

1. Dyrektor Ośrodka w szczególności: 

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje opiekę nad Wychowankami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i 
gospodarczą obsługę placówki; 

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 
6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 
7) utrzymuje i użytkuje obiekty zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów; 
8) dokonuje okresowej kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z odrębnymi przepisami; 
9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 
10) ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i powiadamia uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych 
dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie 
do dnia 30.09 tego roku szkolnego;  

2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Ośrodku, a także bezpieczne i 
higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami należącymi do 
Ośrodka. Co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki oraz określa warunki ich poprawy. 

3. Dyrektor Ośrodka, za zgodą osoby prowadzącej, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli 
wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu lub bezpieczeństwu 
Wychowanków. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku wychowawców i 
pracowników nie będących wychowawcami. Dyrektor decyduje o: 

1) zatrudnianiu i zwalnianiu wychowawców oraz innych pracowników Ośrodka; 
2) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych wychowawcom i innym 

pracownikom Ośrodka; 
3) Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną. 
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RADA PEDAGOGICZNA 

§11. 

1. W Ośrodku działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka w zakresie realizacji 
jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Ośrodku. Na 
wniosek rady pedagogicznej lub dyrektora Ośrodka, w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać 
również udział, z głosem doradczym, inne osoby. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Ośrodka. 

4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

5. Rada pedagogiczna zbiera się na zebraniach oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, co najmniej 1/3 członków rady 
pedagogicznej lub osoby prowadzącej Ośrodek; 

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

8. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu 
rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste, Wychowanków lub ich rodziców/prawnych 
opiekunów i innych pracowników placówki. 

9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy Wychowanków; 
2) uchwalanie programu wychowawczego Ośrodka. 

10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) plan organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych Ośrodka; 
2) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć wychowawczych; 

11. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 

 

SAMORZĄD WYCHOWANKÓW 

§12. 

1. W Ośrodku działa samorząd wychowanków, zwany dalej „Samorządem". 

2. Samorząd tworzą wszyscy Wychowankowie Ośrodka. 

3. Organem samorządu wychowanków jest rada wychowanków, będąca jedynym reprezentantem 
ogółu wychowanków placówki. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa 
„Regulamin Samorządu Wychowanków", zwany dalej regulaminem, uchwalany przez radę 
wychowanków.  

4. Samorząd pracuje w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka . 

5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Ośrodka wnioski i opinie we 
sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw Wychowanków, 
takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z  Programami: Wychowawczym i Profilaktycznym Ośrodka; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny zachowania; 
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3) prawo do organizacji życia w Ośrodku, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z 
dyrektorem Ośrodka, 

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu; 
6) prawo do uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej w celu zasięgania opinii lub 

przedstawiania swoich problemów, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej; 

6. Opiekun samorządu uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniu rady wychowanków. 

 

ROZDZIAŁ III 

POBYT W OŚRODKU 

 

ZASADY REKRUTACJI 

§13. 

1. Do Ośrodka Wychowankowie przyjmowani są, na wniosek rodzica/opiekuna. Warunkiem 
niezbędnym jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

2. Przy przyjęciu do Ośrodka wymagana jest następująca dokumentacja: 

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) formularz przyjęcia do Ośrodka; 
3) odpis skrócony aktu urodzenia; 
4) zaświadczenie o stałym zameldowaniu, PESEL; 
5) dokumentacja medyczna; 
6) dokumentacja z poprzedniej szkoły. 

3. Wychowanka do Ośrodka przyjmuje dyrektor Ośrodka. 

4. Bezpośrednio po przybyciu do Ośrodka dyrektor Ośrodka przeprowadza z Wychowankiem 
rozmowę, podczas której zapoznaje go z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku. 

5. O przyjęciu do Ośrodka dyrektor Ośrodka powiadamia właściwe organy obowiązane do kontroli 
spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz rodziców/opiekunów. 

6. Początkowy okres pobytu Wychowanka w Ośrodku (do 4 tygodni) poświęcony jest powstawaniu 
wstępnej diagnozy psychopedagogicznej, sporządzonej na podstawie obserwacji, rozmów, badań 
specjalistycznych, sprawdzeniu poziomu wiedzy szkolnej, określeniu stanu zdrowia. Po upływie 4 
tygodni opracowany jest indywidualny plan pracy z Wychowankiem, zawierający ustalone cele i 
zobowiązania.  

7. Indywidualny plan pracy z Wychowankiem musi uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu o 
potrzebie kształcenia specjalnego oraz być dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Wychowanka. 

8. Indywidualny plan pracy z Wychowankiem opracowuje zespół, który tworzą z specjaliści 
prowadzący zajęcia z wychowankiem, w porozumieniu z nauczycielami. Zespół opracowuje kontrakt 
po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania Wychowanka, współpracując – 
jeżeli jest to uzasadnione – z poradnią specjalistyczną. Pracę zespołu koordynuje wychowawca grupy.  

9. Indywidualny plan pracy z Wychowankiem opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak, niż etap edukacyjny.  
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10. Zespół co trzy miesiące dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
Wychowanka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
Wychowankowi. 

11. Indywidualny plan pracy z Wychowankiem jest modyfikowany w zależności od zmieniających się 
potrzeb wychowanka. 

USTANIE POBYTU WYCHOWANKA W OŚRODKU 

§14. 

1. Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu: 

1) skreślenia z listy Wychowanków; 

2) osiągnięcia przez Wychowanka pełnoletniości z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie pełnoletniości 
nastąpiło w trakcie roku szkolnego, pobyt w Ośrodku może być przedłużony do zakończenia roku 
szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu członków rady pedagogicznej; 

3) przeniesienia do innego ośrodka; przeniesienie Wychowanka do innego ośrodka może nastąpić w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu 
resocjalizacyjnego. 

§15. 

1. Usunięcie z Ośrodka jest wyjściem ostatecznym, do którego cały Zespół Wychowawców oraz 
dyrekcja odwołują się dopiero wtedy, kiedy inne metody pracy z Wychowankiem zawiodły.  

2. Usunięcie z Ośrodka jest poprzedzone pisemnym warunkiem, zapisanym w indywidualnym 
kontrakcie, którego dotrzymanie do końca roku szkolnego skutkuje usunięciem tej kary z akt 
Wychowanka. Przepis ten nie dotyczy poniższych sytuacji, które skutkują natychmiastowym 
usunięciem z Ośrodka: 

1) samowolne opuszczenie Ośrodka po raz drugi; 
2) zażycie za terenie Ośrodka jakiejkolwiek sytuacji zmieniającej świadomość; 
3) niedotrzymanie zasad indywidualnego planu pracy; 
4) udowodniona kradzież; 
5) otrzymanie trzeciej nagany. 

3. O skreśleniu z listy Ośrodka decyduje dyrektor Ośrodka po uprzedniej uchwale rady pedagogicznej 
i przeprowadzonym przez siebie postępowaniu. Decyzja dyrektora sformułowana jest na piśmie i 
zawiera podstawę prawną usunięcia (przeniesienia) oraz jego uzasadnienie faktyczne. 

4. Od decyzji o usunięciu z Ośrodka przysługuje wychowankowi prawo wniesienia - w ciągu 14 dni - 
odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Odwołanie składa się w 
sekretariacie Ośrodka. 

5. Po upłynięciu okresu odwoławczego dokumenty relegowanego Wychowanka zostają przekazane 
rodzicom (opiekunom) lub pełnoletniemu Wychowankowi. 

 

MIEJSCE I CZAS ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW PRZEZ OSOBY SPOZA OŚRODKA 

§16. 

1. Odwiedziny odbywają się za zgodą Wychowawcy pełniącego dyżur w grupie. 

2. Czas i termin odwiedzin jest ustalany z Wychowawcą grupy, zgodnie z Regulaminem Wychowanka. 

3. Wychowanek ma prawo do odwiedzin ze strony rodziców/opiekunów. Inne osoby mogą odwiedzać 
Wychowanka wyłącznie po pisemnym upoważnieniu jego rodziców/opiekunów.   
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4. Obecność osób odwiedzających nie może trwać dłużej niż 2 godziny, w godzinach 16.00-19.00. W 
szczególnych przypadkach pobyt może zostać przedłużony za zgodą wychowawcy grupy 
wychowawczej. 

5. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora Ośrodka, rodzice lub opiekunowie Wychowanka 
mogą skorzystać nieodpłatnie z noclegu w pokoju gościnnym Ośrodka.  

6. Na teren Ośrodka nie będą wpuszczane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

7. Osoby odwiedzające nie mogą przebywać w sypialniach Wychowanków. 

8. Osoba odwiedzająca ma bezwzględny obowiązek udokumentowania swojej tożsamości 
wychowawcy pełniącemu dyżur w grupie. 

9. Podczas odwiedzin wychowawca ma prawo wglądu w przebieg wizyty. 

10. W przypadku naruszenia regulaminu Ośrodka przez Wychowanka lub osobę odwiedzającą, 
wychowawca ma prawo do natychmiastowego przerwania wizyty. 

11. Dyrektor Ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktów Wychowanka z osobami spoza 
placówki w przypadku, gdy kontakt ten stwarzałby zagrożenie dla porządku prawnego lub 
bezpieczeństwa Ośrodka, bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się procesu 
socjoterapii Wychowanka. 

12. Wyjście z rodzicami/prawnymi, krewnymi poza teren Ośrodka może nastąpić tylko na podstawie 
udzielonego krótkoterminowego urlopowania. 

 

ZASADY I WARUNKI CZASOWEGO OPUSZCZENIA OŚRODKA PRZEZ WYCHOWANKÓW 

§17. 

1. Wychowankowie mają prawo do urlopów krótkoterminowych lub długoterminowych. 

2. Urlopowanie krótkoterminowe (do 3 godzin) udzielane jest według następujących zasad: 

1) urlopowania udziela wychowawca pełniący dyżur; 
2) jeśli urlopowanie krótkoterminowe wiąże się z przejazdem środkami komunikacji publicznej, 

Wychowanek musi mieć przy sobie legitymację szkolną; 
3) warunkiem uzyskania urlopowania krótkoterminowego jest nienaganne zachowanie 

Wychowanka; 
4) fakt udzielenia urlopowania krótkoterminowego należy odnotować w dokumentacji 

Wychowanka (godzina wyjścia i powrotu, cel, podpis wychowawcy). 

3. Wychowankowie mogą być urlopowani długoterminowo do domu rodzinnego opiekunów lub 
krewnych za zgodą rodziców/opiekunów, wyrażoną na piśmie. Zgoda powinna zawierać termin 
urlopowania. 

4. Wychowanek wyjeżdżający na urlopowanie musi przy sobie posiadać: 

1) legitymację szkolną; 
2) pieniądze na przejazd; 
3) stosowny do pory roku ubiór. 

5. Na urlopowanie Wychowanek wyjeżdża po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Uzasadniona prośba 
o wcześniejsze urlopowanie lub późniejszy powrót winna być poparta pozytywną opinią wychowawcy 
grupowego. 

6. W wyjątkowych przypadkach dyrektor Ośrodka może udzielić zgody na wcześniejszy wyjazd lub 
późniejszy powrót Wychowanka lub udzielić urlopu poza obowiązującym trybem. 
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7. Wychowanek może otrzymać urlop okolicznościowy po dostarczeniu wiarygodnego potwierdzenia 
konieczności załatwienia spraw istotnych dla zdrowia i życia swojego lub najbliższej rodziny, jak 
również związanych z usamodzielnieniem. Urlopu okolicznościowego udziela dyrektor Ośrodka na  
wniosek wychowawcy grupowego. 

 

ROZDZIAŁ IV 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

 

PRAWA WYCHOWANKA 

§18. 

1. W placówce przestrzegane są prawa zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem w 
szczególności prawa Wychowanka do: 

1) poszanowania godności osobistej; 
2) kształcenia, wychowania i specjalistycznej pomocy; 
3) ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i innymi nadużyciami naruszającymi 

godność osobistą lub stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia i życia; 
4) dostępu do informacji o obowiązujących w Ośrodku: statucie, regulaminie oraz nagrodach i 

karach; 
5) informacji o przebiegu procesu terapeutycznego i możliwości wyrażania na ten temat swojej 

opinii; 
6) dostępu do świadczeń zdrowotnych; 
7) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych; 
8) ochrony więzi rodzinnych; 
9) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także 

światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 
10) składania skarg, próśb i wniosków; 
11) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
12) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i postępowaniu; 
13) dyskrecji w sprawach osobistych, stosunkach rodzinnych, przyjaźni i uczuć; 
14) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
15) odwiedzin zgodnie z regulaminem Ośrodka; 
16) korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku i rekreacji; 
17) kandydowania do samorządu wychowanków. 

 

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA 

§19. 

1. Wychowankowie mają obowiązek: 

1) realizowania postanowień zawartych w indywidualnym kontrakcie; 
2) przestrzegania Regulaminu Wychowanka; 
3) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Ośrodku; 
4) przestrzegania zasad kultury i zachowania się zgodnie z powszechnie przyjętymi normami 

społecznymi w stosunku do kolegów i pracowników Ośrodka; 
5) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę i rozwój; 
6) przestrzegania statutu Ośrodka, przepisów BHP, odpowiednich przepisów prawa; 
7) sumiennie wykonywania poleceń pracowników; 
8) sumiennie realizowania obowiązków szkolnych; 



13 
 

9) punktualnych powrotów z urlopów; 
10) przestrzegania wymogów higieny osobistej i przepisów sanitarnych; 
11) przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie, zgłaszania przywozu 

wartościowych rzeczy (sprzęt audiowizualny, telefony komórkowe, itp.); 
12) przestrzegania zakazów: wnoszenia, posiadania i używania jakichkolwiek środków 

zmieniających świadomość; 
13) przestrzegania ustalonego planu zajęć w szkole, w grupie wychowawczej oraz zajęć 

dodatkowych; 
14) utrzymywania poprawnych stosunków koleżeńskich z innymi Wychowankami; 
15) pokrywania finansowo lub naprawienia szkody materialnej wyrządzonej na terenie Ośrodka; 
16) podczas pobytu poza Ośrodkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej; 
17) noszenia stosownego stroju na terenie szkoły podczas realizacji zajęć wynikających z planu 

nauczania; 
18) przestrzegania zasad używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

audiowizualnego. 

 

ROZDZIAŁ V 

SYSTEM NAGRÓD I KAR 

§20. 

1. W Ośrodku funkcjonuje system kar i nagród, obejmujący: 
1) pochwały, 
2) nagrody miesięczne, 
3) ostrzeżenia, 
4) nagany. 

2.Pochwałę można otrzymać za: 
1) wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego, 
2) dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce (oceniane indywidualnie, biorąc pod uwagę 

możliwości Wychowanka), 
3) dodatkowe czynności porządkowe lub inne, na rzecz Ośrodka, uzgodnione z Wychowawcą. 

4.Nagrodę miesięczną, w postaci podwójnego biletu do kina, otrzymuje Wychowanek, który w danym 
miesiącu otrzymał najwięcej pochwał. 
5.Ostrzeżenia może udzielić Wychowawca lub dyrektor za naruszenie którejkolwiek z zasad 
regulaminu. 
6.Ostrzeżenie może być anulowane pod warunkiem uzyskania trzech pował.  
7.Nagany udzielane są przez dyrektora Ośrodka za: 

1) uporczywe, co najmniej trzykrotne, łamanie zasad regulaminu, 
2) udowodnione stosowanie przemocy, również przemocy psychicznej, np. uporczywe nękanie 

innego Wychowanka, wyśmiewanie, poniżanie; 
8. Dyrektor ośrodka, analizując indywidualną sytuację Wychowanka i jego dotychczasowe 
zachowanie, może podjąć decyzję o udzieleniu nagany w sytuacji, kiedy zasady regulaminu zostały 
złamane po raz pierwszy. 
9.Nagana jest anulowana z końcem roku szkolnego.  

10.Wychowanek, który w danym miesiącu otrzymał naganę, nie może otrzymać nagrody miesięcznej, 
nawet mimo uzbierania największej ilości pochwał. 
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ROZDZIAŁ VI 

 PRACOWNICY OŚRODKA 

§21. 

1. W Ośrodku zatrudnia się niżej wymienionych pracowników: 

1) pedagogicznych (wychowawcy-socjoterapeuci, opiekunowie, psychologowie, pedagodzy, 
terapeuci); 

2) ekonomiczno-administracyjnych (dyrektor administracyjny, księgowa, koordynator ds. 
organizacyjnych, sekretarka); 

3) obsługi (konserwator, sprzątaczka). 

2. Pracowników ujętych w punkcie 1 – 3 zatrudnia się zgodnie z potrzebami, które wynikają z ilości 
przebywających w Ośrodku Wychowanków. 

 

STANOWISKA KIEROWNICZE 

§22. 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za właściwe jego funkcjonowanie oraz 
realizację zadań. 

2. Osoba prowadząca Ośrodek określa szczegółowe kompetencje dyrektora Ośrodka. 

3. W Ośrodku można tworzyć inne stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 
oraz za zgodą osoby prowadzącej. 

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 

§23. 

1. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy m.in.: 

1) odpowiedzialność za zdrowie, bezpieczeństwo i życie Wychowanków; 
2) dbanie o prawidłowy przebieg procesu opiekuńczego i dydaktyczno-wychowawczego z 

uwzględnieniem działalności terapeutycznej, ustaleń wynikających z badań medycznych, 
psychologicznych, pedagogicznych oraz własnych obserwacji Wychowanków; 

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt Ośrodka; 
4) doskonalenie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych oraz podnoszenie poziomu wiedzy 

merytorycznej; 
5) poznanie warunków życia Wychowanków, ich stanu zdrowotnego, systematyczna konsultacja 

z rodzicami/opiekunami prawnymi, z lekarzem; 
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu 

Wychowawczego i Programu Profilaktyki. 

2. Do zadań wychowawcy grupy należy m.in.: 

1) tworzenie serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnych; 
2) utrzymywanie kontaktów z rodzicami/opiekunami prawnymi Wychowanków; 
3) wdrażanie Wychowanków do przestrzegania zasad higieny osobistej oraz porządku i czystości 

otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych; 
4) pomoc przy planowaniu i przygotowywaniu posiłków oraz odpowiedzialność za przeznaczony 

na ten cel budżet; 
5) współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia Wychowanka 

oraz opieka w czasie choroby; 
6) prowadzenie dokumentacji grupy; 
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7) koordynowanie realizacji założeń zawartych w indywidualnych planach pracy Wychowanków; 
8) organizowanie zajęć grupowych i indywidualnych wynikających z planu pracy grupy; 
9) umożliwianie rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień Wychowanków; 
10) współpraca z instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie i dziecku; 
11) reprezentowanie interesów Wychowanka w placówce i na zewnątrz; 
12) współpraca z pracownikami pedagogicznymi oraz z instytucjami pomocy społecznej w 

usamodzielnieniu Wychowanków. 

3. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć terapii psychologicznej; 
2) prowadzenie badań diagnostycznych Wychowanków, w tym diagnozowania potencjalnych 

możliwości oraz wspieranie „mocnych stron" Wychowanków; 
3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju Wychowanka, określenie 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 
mediacyjnych i interwencyjnych wobec Wychowanka, nauczycieli i rodziców/opiekunów 
prawnych Wychowanków; 

4) ustalenie metod pracy umożliwiających usprawnianie, eliminowanie zaburzeń, niepowodzeń; 
5) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad Wychowankami; 
6) opracowanie opinii psychologicznych; 
7) udział w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
8) opracowanie wskazówek do pracy terapeutycznej; 
9) sprawowanie indywidualnej opieki nad Wychowankami mającymi trudności adaptacyjne; 
10) wspieranie Wychowanków, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w 
tym zakresie; 

11) wspieranie wychowawców, zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych 
zespołów problemowo zadaniowych w działaniach wynikających z Programu 
Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 

12) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
Wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych Wychowanków. 

4. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej; 
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb Wychowanków oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń; 
3) określenie form i sposobów udzielania Wychowankom pomocy pedagogicznej odpowiednio 

do rozpoznawanych potrzeb; 
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla Wychowanków, 

rodziców/opiekunów prawnych i Wychowawców; 
5) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Ośrodek na rzecz Wychowanków, 

rodziców/opiekunów prawnych i wychowawców w zakresie wyboru przez Wychowanków 
kierunku kształcenia i zawodu; 

6) udział w zespole ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7) opracowanie wskazówek do pracy terapeutycznej; 
8) koordynowanie spraw dotyczących bezpieczeństwa Wychowanków; 
9) wspieranie Wychowanków, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w 
tym zakresie; 

10) wspieranie wychowawców w organizowaniu systemu doradztwa oraz zajęć związanych z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

11) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej Wychowankom znajdującym 
się w trudnej sytuacji; 
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12) współpraca z sądami rejonowymi i innymi instytucjami wspierającymi pracę Ośrodka; 
13) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych wychowawców, wynikających z Programu 

Wychowawczego Ośrodka i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 

5. Działania Ośrodka mogą być uzupełniane pracą wolontariuszy, których zatrudnienie określają 
odrębne przepisy. 

 

ZADANIA ZESPOŁÓW TERAPEUTYCZNYCH 

§24. 

1. W Ośrodku zatrudnieni są: psycholog, pedagog, wychowawcy – socjoterpeuci i terapeuci.  

2. Za działalność terapeutyczną Ośrodka odpowiada Dyrektor Ośrodka, którego zakres obowiązków 
określa osoba prowadząca Ośrodek. 

3. Dyrektor Ośrodka w szczególności:  

1) kieruje bieżącą działalnością wychowawczą, opiekuńczą i terapeutyczną Ośrodka; 
2) dba o stworzenie warunków dobrej atmosfery pracy;  
3) wnioskuje w sprawach doskonalenia zawodowego terapeutów stosownie do potrzeb; 
4) gromadzi informacje o pracy terapeutów w celu dokonania oceny ich pracy; 

4. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z zespołem terapeutycznym, który 
tworzą wszyscy terapeuci (psycholog, pedagog, wychowawcy-socjoterapeuci i terapeuci), zatrudnieni 
w Ośrodku. 

5. Przewodniczącym zespołu terapeutycznego jest Dyrektor Ośrodka. 

6. Zebrania zespołu terapeutycznego są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na koniec 
roku szkolnego, a także w miarę bieżących potrzeb – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.  

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania zespołu terapeutycznego oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jego członków o terminie i porządku zebrania.  

8. Do zadań zespołu terapeutycznego należy: 

1) współpraca w zakresie prowadzenia procesu terapeutycznego i wychowawczego; 
2) organizowanie diagnozowania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron Wychowanków; 
3) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania Wychowanków, respektowania przez nich zasad 

współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; 
4) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych; 
5) organizowanie  doskonalenia oraz doradztwa metodycznego dla terapeutów; 
6) opiniowanie przygotowanych w Ośrodku autorskich, innowacyjnych eksperymentalnych 

programów terapeutycznych;  
7) wymiana doświadczeń terapeutycznych; 
8) opracowanie wniosków usprawniających pracę Ośrodka; 

9. Decyzje zespołu terapeutycznego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej ½ jej członków. 

10. Członkowie zespołu terapeutycznego są zobowiązani do przestrzegania postanowień zespołu i 
uchwał rady pedagogicznej oraz do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach zespołu 
terapeutycznego, które mogą naruszać dobro osobiste innych osób. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA 

§25. 

1. Ośrodek organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wychowankom, ich rodzicom 
/opiekunom. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana Wychowankowi polega na rozpoznawaniu jego 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych Wychowanka. 

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora Ośrodka. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają Wychowankom wychowawcy - socjoterapeuci 
oraz inni specjaliści, w szczególności psycholodzy i pedagodzy. 

6. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 

1) rodzicami lub prawnymi opiekunami; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w tym specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) Wychowanka; 
2) rodziców/prawnych opiekunów Wychowanka; 
3) dyrektora Ośrodka; 
4) nauczyciela, wychowawcy – socjoterapeuty lub specjalisty prowadzącego zajęcia z 

Wychowankiem; 
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej; 
6) pracownika socjalnego; 
7) asystenta rodziny; 
8) kuratora sądowego. 

8. O potrzebie objęcia Wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 
/opiekunów Wychowanka albo pełnoletniego Wychowanka. 

 

§26. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana Wychowankom w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 
3) zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej; 
4) warsztatów; 
5) porad i konsultacji; 
6) psychoterapii. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom/opiekunom Wychowanków w formie 
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
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3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla Wychowanków szczególnie uzdolnionych oraz 
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 8.  

4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla Wychowanków z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć 
nie może przekraczać 5. 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla 
Wychowanków z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba 
uczestników nie może przekraczać 10. 

6. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 min, godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 
krótszym niż 60 min, zachowując ustalony dla Wychowanka łączny czas tych zajęć. 

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy 
grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych 
zajęć. 

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery 
zawodowej organizuje się w celu wspomagania Wychowanków uczęszczających do gimnazjum w 
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 
Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, doradcy zawodowi i inni 
specjaliści. 

10. Porady i konsultacje dla Wychowanków oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 
rodziców/opiekunów prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

 

§27. 

1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na 
celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych Wychowanków, w tym Wychowanków szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 
sposobu ich zaspokajania. 

2. Działania o których mowa w ust. 1 obejmują doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

3. W przypadku stwierdzenia, że Wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 
wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy 
wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora Ośrodka. 

4. Dyrektor Ośrodka informuje innych wychowawców grup wychowawczych i specjalistów o 
potrzebie objęcia Wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z 
Wychowankiem – jeśli stwierdzi taką potrzebę. 

5. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora Ośrodka, że konieczne jest objęcie Wychowanka 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w §26 ust. 1, dyrektor Ośrodka 
planuje i koordynuje udzielanie Wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala 
formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 
będą realizowane. 

6. Dyrektor Ośrodka planując udzielanie Wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
współpracuje z rodzicami/opiekunami Wychowanka lub pełnoletnim Wychowankiem oraz – w 
zależności od potrzeb – z innymi wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi, 
zajęcia z Wychowankiem. 
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7. W przypadku gdy Wychowanek był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor Ośrodka 
planując udzielenie Wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia wnioski 
dotyczące dalszej pracy z Wychowankiem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ast. 2 pkt 5 o systemie oświaty. 

8. Dyrektor Ośrodka może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i 
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wychowankom w Ośrodku. 

 

§28. 

1. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych Wychowanków, w 
tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron Wychowanków; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Ośrodku w celu rozwiązania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju Wychowanków; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 
potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i 
pozaszkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom /opiekunom i wychowawcom grup wychowawczych w rozpoznawaniu i 

rozwijaniu możliwości, predyspozycji i uzdolnień Wychowanków; 
8) wspieranie wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 
9) prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym. 

 

Rozdział VIII 

BEZPIECZEŃSTWO WYCHOWANIA W OŚRODKU 

§29. 

1. Ośrodek zapewnia Wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie 
zorganizowanych przez wychowawców zajęć na terenie Ośrodka oraz w trakcie wycieczek. 

2. Podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo Wychowanków 
odpowiada wychowawca prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego 
poinformowania dyrektora Ośrodka o każdym wypadku mającym miejsce podczas powyższych zajęć. 
Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z przepisami zawartymi w „Regulaminie 
wycieczek". 

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami 
patologii społecznej, wychowawcy pełnią dyżury. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć w obiektach Ośrodka Wychowawcy 
osobiście przyprowadzają Wychowanków do miejsca nauki, wypoczynku lub rekreacji, a także na 
posiłki do jadalni i zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniają właściwy proces nauczania i 
wychowania. 

5. Wychowawcy są zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na prowadzonych przez siebie zajęciach; 
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2) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone 
zajęcia; 

3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłaszania o 
zagrożeniu dyrektorowi Ośrodka; 

4) kontroli obecności Wychowanka na każdych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych i 
niezwłocznego reagowania na nagłą niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie 
o tym fakcie dyrektora Ośrodka; 

5) wprowadzania Wychowanków do sali i pracowni oraz przestrzegania regulaminów 
obowiązujących w tych pomieszczeniach. 

6. Opuszczenie miejsca pracy przez wychowawcę w trakcie zajęć jest możliwe pod warunkiem, że 
opiekę nad Wychowankami przejmie w tym czasie inny pracownik pedagogiczny placówki. 

7. Zwolnienie Wychowanka z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Ośrodku 
prowadzonych przez innego nauczyciela lub wychowawcę lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne 
tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem bądź wychowawcą lub nauczycielem bibliotekarzem 
prowadzącym te zajęcia. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup i przekazywanie ich 
jednemu wychowawcy pod opiekę. 

9. Wszyscy Wychowankowie maja obowiązek dostosowania się do poleceń wychowawców oraz 
innych pracowników Ośrodka. Wychowankom nie wolno oddalać się z terenu Ośrodka pod rygorem 
nałożenia kary regulaminowej. 

10. W przypadku rażących naruszeń regulaminów obowiązujących w Ośrodku (stan nietrzeźwy, 
odurzenie narkotyczne, akty przemocy itp.) pracownik pedagogiczny stwierdzający ww. fakt 
podejmuje działania zgodne z opracowanymi procedurami postępowania kryzysowego. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§30. 

1. Postanowienia Statutu wymagają aktualizacji zgodnie ze zmianami zachodzącymi w przepisach 
prawa oświatowego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy aktualnie 
obowiązujące, wydane przez ministra właściwego ds. edukacji. 

3. Dyrektor Ośrodka ma prawo publikowania, w drodze własnego obwieszczenia, tekstu jednolitego 
Statutu. 

 

§31. 

1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 


