Obowiązuje od 01.09.2016r

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO
OŚRODKA SOCJOTERAPII
W STRZELINIE
1. Wychowanek zobowiązany jest do skrupulatnego zapoznania się i przestrzegania
regulaminu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie.
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Strzelinie zobowiązuje się do zapewnienia
wszystkim wychowankom całodobowej opieki, godnych i jednolitych dla wszystkich
warunków do nauki i wychowania z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu
wychowanka.
3. Każdy wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie zostaje przypisany
konkretnemu wychowawcy prowadzącemu, który prowadzi dla niego indywidualny plan
edukacyjno – terapeutyczny oraz nadzoruje cały proces socjoterapeutyczny nieletniego.
Ponadto zostaje mu przydzielony pokój i łóżko, którego pod żadnym pozorem samowolnie
nie może zmienić.
4. Co najmniej dwa razy w roku odbywa się posiedzenie Zespołu ds. Planowania
i Koordynowania Udzielania Uczniom Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, którego
zadaniem jest szczegółowa analiza sytuacji każdego wychowanka pod kątem procesu
edukacyjnego, socjoterapeutycznego oraz codziennego funkcjonowania w placówce.
5. Na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie obowiązuje punktowy
system oceniania z zachowania.
6. Prawa i obowiązki wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie.
Postanowienia ogólne:
6.1. Wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie ma prawo do:
6.1.1. Równej opieki i ochrony prawnej.
6.1.2. Poszanowania tożsamości i godności osobistej.
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6.1.3. Swobody myśli, sumienia i wyznania.
6.1.4. Ochrony zdrowia i całodobowej doraźnej opieki zdrowotnej.
6.1.5. Kontaktu z rodziną.
6.1.6. Zorganizowanej opieki wolnej od przemocy, demoralizacji, wszelkiego rodzaju
uzależnień oraz innych czynników niosących za sobą znamiona patologii
społecznej.
6.1.7. Zorganizowanego

procesu

socjoterapeutycznego

zgodnie

z

zadaniami

uwzględnionymi w rocznym planie pracy wychowawczej.
6.1.8. Uzyskania informacji na temat procedur odwoławczych w sytuacji, gdy jego
prawa są łamane lub nierespektowane w sposób należyty.
6.2. Wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie ma obowiązek:
6.2.1. Bezwzględnie przestrzegać regulaminu.
6.2.2. Brać czynny udział w procesie socjoterapeutycznym.
6.2.3. W sposób aktywny brać udział w poszczególnych etapach ustalonych w planie
dnia.
6.2.4. Szanować wszystkich pracowników placówki, odnosić się do nich w sposób
kulturalny i niegodzący w ich dobre imię osobiste, a także wykonywać
ich polecenia.
6.2.5. Zgłaszać zaistniałe i wykryte przejawy agresji, brutalności i przemocy.
7. Plan dnia:
Od poniedziałku do piątku (do południa):
07:00 – 08:00 – pobudka, toaleta poranna, śniadanie, przygotowanie do zajęć
08:00 – do zak. lek. – zajęcia lekcyjne / praktyki
od zak. lek. – 16:30 – zajęcia relaksacyjne pod opieką wychowawcy / zakupy
16:30 – 17:45 – zajęcia programowe / zajęcia na świeżym powietrzu
17:45 – 18:30 – kolacja
18:30 – 20:00 – zajęcia porządkowe / toaleta wieczorna
19:00 – 19:30 – oglądanie wiadomości
20:00 – 20:30 – korzystanie z telefonów (max. 15 min.)
20:30 – 21:00 – podsumowanie dnia / lektura własna
21:00 – 07:00 – cisza nocna

Od piątku (popołudniu) do niedzieli:
09:00 – 09:30 – pobudka, toaleta poranna,
09:30 – 10:00 – śniadanie

2

10:00 – 13:00 – zajęcia gospodarcze i porządkowe
13:00 – 13:30 – obiad
11:30 – 18:00 – wypis na przepustkę / zajęcia rekreacyjne (sportowe, turystyczne,
kulinarne, relaksacyjne, spacery, zakupy itp.)
18:00 – 18:30 – kolacja
18:30 – 20:00 – toaleta wieczorna
19:00 – 19:30 – oglądanie wiadomości
20:00 – 20:30 – korzystanie telefonów (max. 15min.)
20:30 – 21:00 – podsumowanie dnia, lektura własna
21:00 – 09:00 – cisza nocna
8. Prawa i obowiązki wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie.
Funkcjonowanie w grupie.
8.1. Wychowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie ma prawo do:
8.1.1. Wypoczynku i czasu wolnego uwzględnionego w planie dnia.
8.1.2. Swobodnego rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo
w organizowanych na terenie ośrodka zajęciach tematycznych.
8.1.3. Tajemnicy

korespondencji,

nietykalności

osobistej

oraz

dyskretnego

załatwiania spraw natury osobistej i rodzinnej.
8.1.4. Uzyskania pomocy ze strony wychowawców i innych pracowników placówki
w rozwiązywaniu problemów, z którymi sam sobie nie radzi.
8.1.5. Czynnego udziału w życiu placówki poprzez zgłaszanie wychowawcom
własnych

pomysłów,

uwag

i

oczekiwań.

Wszelkie

wnioski

grupowi

przedstawiają wychowawcy dyżurującemu na codziennym podsumowaniu
dnia.
8.1.6. Zakupów

spożywczych

zorganizowanych

dwa

razy

w

tygodniu

pod

określonymi warunkami.
8.1.7. Przepustki, po spełnieniu określonych warunków.
8.1.8. Odwiedzin rodziny w placówce, które mogą odbywać się w soboty i niedziele
do godziny 18:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym i sprawdzeniu
czy grupa jest na terenie ośrodka.
8.1.9. Korzystania z telefonu stacjonarnego nie więcej niż dwa razy w tygodniu
po pięć minut. Połączenie można wykonywać tylko i wyłącznie do rodziców
lub prawnych opiekunów.
8.1.10. Korzystania

z

deponowanych

przedmiotów

w

wyznaczonym

czasie

po uprzednim wykonaniu dyżuru i za zgodą wychowawcy dyżurującego.
Każdorazowo warunki korzystania z tych przedmiotów ustala wychowawca.
8.1.11. Korzystania ze wszystkich dostępnych przedmiotów, urządzeń i innych dóbr
pozostających własnością placówki w czasie wolnym od zajęć i za zgodą
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wychowawcy

dyżurującego.

Warunki

korzystania

ustala

każdorazowo

wychowawca dyżurujący.
8.2. Wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie ma obowiązek:
8.2.1. Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz wychowawczych, a także
sumienie się do nich przygotowywać, a zachowanie wychowanka w trakcie ich
trwania nie może odbiegać od norm ogólnie przyjętych i uznanych za
społecznie pożądane.
8.2.2. Szanować mienie materialne placówki, dbać o ład i porządek na jej terenie.
8.2.3. Współdziałać z innymi wychowankami, okazując im jednocześnie należyty
szacunek, a w razie potrzeby udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy.
8.2.4. W razie łamania przez innych wychowanków regulaminu informować
o tym fakcie wychowawców.
8.2.5. Dbać o zasady higieny osobistej.
8.2.6. Bezwzględnego przestrzegania planu dnia.
8.2.7. Bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu, a także
odurzania się wszelkimi środkami psychoaktywnymi.
8.2.8. Poddania się testowi na obecność narkotyków oraz alkoholu, gdy wychowawca
dyżurujący podejrzewa prawdopodobieństwo ich zażycia. Odmowa wykonania
testu traktowana jest, jako przyznanie się do ich zażycia.
8.2.9. Bezwzględnego przestrzegania zakazu samowolnego opuszczenia placówki
oraz oddalania się od grupy bez zgody wychowawcy pełniącego dyżur.
8.2.10. Powrotu z przepustki w terminie w niej określonym lub do godziny 21:00 dnia
poprzedzającego jej zakończenie.
8.2.11. Bezwzględnego przestrzegania zakazu wprowadzania na teren placówki osób
niebędących

wychowankami

Młodzieżowego

Ośrodka

Socjoterapii

w Strzelinie.
8.2.12. Bezwzględnego zakazu korzystania na terenie placówki z własnego sprzętu
multimedialnego typu tablet, laptop, mp3, mp4, aparatów fotograficznych,
dyktafon, kamera itp.
8.2.13. Poddania

się

szczegółowej

kontroli

przed

każdorazowym

wyjazdem

na przepustkę / wyjściem na praktykę oraz po każdorazowym powrocie do
placówki.
8.2.14. Zdeponować u wychowawcy po każdorazowym powrocie do placówki,
wszelkich przedmiotów zakazanych.

4

8.2.15. Bezwzględnego przestrzegania zakazu przemieszczania się miedzy pokojami
bez zgody wychowawcy dyżurującego.
8.2.16. Wykonywać codzienne dyżury na terenie grupy według ustalonego grafiku.
Dyżury te są obowiązkowe i nie podlegają zmianom.
8.2.17. Bezwzględnego przestrzegania zakazu handlu, pożyczania, wymiany rzeczy
osobistych.
9. W razie ujawnienia przez wychowawcę posiadania na terenie placówki rzeczy
i przedmiotów zakazanych zostają one skonfiskowane i mogą zostać przekazane
rodzicom lub opiekunom prawnym.
10. W sytuacjach nadzwyczajnych takich jak ucieczki, niepowroty, spożywanie alkoholu,
środków psychoaktywnych wdraża się właściwe procedury postępowania.
11. Wydawanie leków czy też zawartości depozytu odbywa się przy zamkniętych drzwiach,
tylko i wyłącznie w obecności zainteresowanej osoby.
12. O zaginionych rzeczach i przedmiotach osobistych należy niezwłocznie powiadamiać
wychowawcę dyżurującego. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
13. Wychowanek nie ma prawa pobierania zdeponowanych u wychowawcy przedmiotów
przy wyjściu na zajęcia odbywające się poza terenem placówki.
14. Za szkody materialne wyrządzone na terenie placówki odpowiedzialność ponoszą osoby,
które dopuściły się dewastacji. Za szkody wyrządzone w pokoju odpowiedzialność
ponoszą jego mieszkańcy. Koszty naprawy ponoszą rodzice i

prawni opiekunowie

wychowanków.
15. Znieważenie

pracownika

placówki,

który

równocześnie

jest

funkcjonariuszem

państwowym podczas wykonywania obowiązków służbowych skutkuje wystosowaniem
przez placówkę stosownego pisma do właściwych organów celem wyciągnięcia
w stosunku do nieletniego odpowiedzialności karnej w oparciu o ustawę z dnia
06.06.1997 Kodeksu Karnego.
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16. W Zespole Placówek Oświatowych w Strzelinie funkcjonuje Samorząd Uczniowski,
w skład, którego wchodzą wybierani w wyborach samorządowych uczniowie. Ich zadania
są określone w osobnym dokumencie.
17. Przestrzeganie

regulaminu

placówki,

a

także

postawa

godna

naśladowania

jest nagradzana w postaci punktów dodatnich oraz nagród:
17.1. Przywileje:
17.1.1. Dodatkowe zajęcia w siłowni, sali gimnastycznej i boisku szkolnym.
17.1.2. Dodatkowe korzystanie z telefonu komórkowego.
17.1.3. Zgoda na korzystanie ze sprzętu grającego pozostającego własnością placówki.
17.1.4. Granie na Xbox i Playstation3.
17.1.5. Oglądanie telewizji, filmów na DVD.
17.1.6. Możliwość wyjścia na dodatkowe zakupy, spacer.
17.2. Pochwała wychowawcy na forum grupy.
17.3. Pochwała dyrektora z wpisem do akt osobowych.
18. Nieprzestrzeganie regulaminu placówki, a także postawa niewłaściwa i rażąco
odbiegająca od ustalonych norm i obyczajów społecznych jest karana punktami
ujemnymi oraz:
18.1. Wstrzymaniem przywilejów.
18.2. Upomnieniem wychowawcy, które może skutkować:
18.2.1. Powiadomieniem rodziców o zachowaniu wychowanka.
18.2.2. Wstrzymaniem przepustki.
18.2.3. Zwołaniem Zespołu Wychowawczego.
18.2.4. Złożeniem wniosku do dyrektora o udzielenie wychowankowi nagany
z wpisem do akt osobowych.
18.3. Nagana dyrektora z wpisem do akt osobowych, które może skutkować:
18.3.1. Powiadomieniem rodziców o zachowaniu wychowanka.
18.3.2. Wstrzymaniem przepustek.
18.3.3. Skierowaniem wniosku do właściwych organów w celu wyciągnięcia
konsekwencji z niewłaściwego zachowania wychowanka.
18.3.4. Powiadomienie właściwego sądu rodzinnego.
18.3.5. Skierowanie wniosku do sądu o zmianę środka wychowawczego.
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19. Do udzielania kar i nagród upoważnieni są wychowawcy, zespół wychowawczy
oraz dyrektor placówki. Nieletni ma prawo odwołać się od podjętej decyzji poprzez
złożenie w następującej kolejności:


Pisemnej prośby do wychowawcy wiodącego o uzasadnienie otrzymanej kary.



Pisemnego odwołania do dyrektora placówki.



Pisma do Kuratorium Oświaty oraz Rzecznika Praw Dziecka, za pośrednictwem
Dyrektora Szkoły.

20. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie mogą być urlopowani
do domów rodzinnych, opiekunów prawnych po spełnieniu określonych poniżej
kryteriów:
20.1. Wychowanek ma prawo do cotygodniowego wyjazdu na przepustkę po spełnieniu
warunków

przewidzianych

w

regulaminie.

W

uzasadnionych

przypadkach

częstotliwość wyjazdów może ulec zmianie, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzica,
opiekuna prawnego z dyrektorem placówki.
20.2. W przypadku uchylania się rodzica, prawnego opiekuna od wykonywania
obowiązków rodzicielskich wobec wychowanka może zostać powiadomiony właściwy
Sąd Rodzinny.
20.3. Przepustkę otrzymuje wychowanek, który uzyskał wymaganą liczbę punktów +50,
oraz otrzymał zgodę wychowawcy i dyrektora placówki.
20.4. Jeżeli w dniu wyjazdu wychowanek otrzyma jednorazowo -10 punktów za najwyższe
przewinienie, przepustka zostaje wstrzymana.
20.5. W wyjątkowych sytuacjach, pomimo, że wychowanek uzyskał wymaganą liczbę
punktów i otrzymał zgodę na wyjazd, wychowawca lub dyrektor placówki ma prawo
wstrzymać przepustkę.
20.6. Wychowanek wyjeżdża na przepustkę zawsze po zajęciach lekcyjnych.
20.7. Wychowanek zobowiązany jest do poddania się szczegółowej kontroli przed
każdorazowym wyjazdem na przepustkę / wyjściem na praktykę oraz po
każdorazowym powrocie z przepustki / praktyki do ośrodka.
20.8. Każdorazowo

przy

wyjeździe

na

przepustkę

wychowanek

otrzymuje

kartę

urlopowania, którą zobowiązany jest oddać wychowawcy po powrocie do ośrodka.
Przepustka musi być podpisana przez rodzica, prawnego opiekuna, u którego
wychowanek przebywał w trakcie urlopowania.
20.9. Wychowanek zobowiązany jest do powrotu z przepustki w terminie w niej
określonym lub do godziny 21:00 dnia poprzedzającego jej zakończenie.
20.10. Złamanie regulaminu przepustek podlega karom przewidzianym w powyższym
regulaminie.
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21. W przypadku, gdy wychowanek przebywający na przepustce uległ wypadkowi,
zachorował lub dotknęła go inna przypadłość losowa wówczas rodzice, prawni
opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania placówki o przyczynie
niepowrotu. Gdy stan urlopowanego wychowanka nie pozwala na przebywanie
w placówce i jest to potwierdzone przez lekarza diagnozującego, wychowanek pozostaje
w domu. W takim przypadku rodzice, prawni opiekunowie niezwłocznie przesyłają do
placówki stosowne zaświadczenie lekarskie.
22. W sytuacji niedostarczenia wyżej wymienionego zaświadczenia lekarskiego lub braku
usprawiedliwienia przez rodziców / prawnych opiekunów, pobyt poza placówką zostaje
uznany za nieuzasadniony, co skutkuje wdrożeniem procedur niepowrotu z przepustki
w wyznaczonym terminie.
23. W sytuacji, gdy wychowanek samowolnie opuści teren placówki lub nie powróci
z urlopowania w wyznaczonym terminie, wpisane zostają punkty ujemne oraz wdraża się
następującą procedurę:
23.1. Wychowawca prowadzący wyjaśnia zaistniałą sytuację.
23.2. W przypadku ucieczki z placówki dyżurujący wychowawca telefonicznie zawiadamia
rodziców, prawnych opiekunów o zaistniałym zdarzeniu.
23.3. Wychowawca dyżurujący zawiadamia o ucieczce miejscową policję, a także pedagoga
szkolnego oraz dyrektora placówki.
24. Pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ustaje z niżej wymienionych powodów:
24.1. Ukończenia szkoły.
24.2. Wpłynięcia do placówki pisma od rodzica, prawnego opiekuna z prośbą o wycofanie
wniosku.
24.3. Zmiany

środka

wychowawczego

wydanego

przez

właściwy

Sąd

Rodzinny

na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy lub Zakład Poprawczy.
24.4. Uzyskania przez wychowanka wieku pełnoletniego.
25. W przypadku, gdy wychowanek osiągnie wiek pełnoletni, a nie przekroczył 21 roku życia
oraz wyraża chęć do dalszej nauki, a jego zachowanie w placówce nie budzi żadnych
zastrzeżeń, wówczas Rada Pedagogiczna może zezwolić na kontynuowanie edukacji
w placówce. W sytuacji, gdy wychowanek skończył 18 lat i nie ukończył gimnazjum,
ma prawo do rezygnacji z dalszej nauki.
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26. Zasady odbywania praktyk zawodowych przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Strzelinie w ramach innowacji pedagogicznej pn. „Socjoterapia przez
pracę” określa regulamin, który stanowi odrębny dokument.
27. W sytuacji, gdy wychowanek nie powróci z praktyki w wyznaczonym czasie, wdraża się
odpowiednią w tej sytuacji procedurę, która stanowi odrębny dokument.
Wychowawcy

oraz

dyrektor

placówki

zastrzegają

sobie

prawo

do

zmian

w regulaminie, planie dnia oraz punktowym systemie oceniania, jeżeli uznają, że wymaga
tego dobro i bezpieczeństwo wychowanków.
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