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PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. z 2001 nr 61 poz. 624 z późniejszymi
zmianami.
3. Rozporządzenie MEN z dn. 02.11.2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad
działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1) Pracę w grupach wychowawczych regulują dokumenty
1. Regulamin grup wychowawczych
2. Regulamin wyjść poza teren Ośrodka i wyjazdów do domów rodzinnych – załącznik 1
3. Procedura pełnienia opieki nad wychowankami w porze nocnej – załącznik 2.
2) Grupy wychowawcze stanowią integralną część Ośrodka.
3) Wychowankami grup wychowawczych są uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej.
4) Prawo do mieszkania w pomieszczeniach grup wychowawczych posiadają uczniowie
Ośrodka pobierający naukę w nim, których miejsce zamieszkania rodziców jest oddalone
od Ośrodka więcej niż o godzinę drogi publicznymi środkami komunikacji, uczniowie
mający utrudniony dojazd do placówki.
5) W szczególnie uzasadnionym przypadku, uczeń nie spełniający żadnego z tych
warunków, może być przyjęty do grupy wychowawczej na czas określony za zgodą
Dyrektora.
6) Bezpośredni nadzór nad grupami wychowawczymi sprawuje Dyrektor przy udziale
Kierownika grup wychowawczych.
ROZDZIAŁ II
KIEROWNIK GRUP WYCHOWAWCZYCH
§2
1) Grupami wychowawczymi zarządza Kierownik, który organizuje i jest odpowiedzialny za
całokształt pracy opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej.
2) Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników grup wychowawczych i podlega
bezpośrednio Dyrektorowi.
3) Do podstawowych zadań należy:
1. kierowanie grupami wychowawczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami współczesnej pedagogiki, planowanie, organizowanie i dokumentowanie
pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i administracyjnej grup
wychowawczych
2. planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w grupach wychowawczych
3. czuwanie nad jakością wyżywienia, warunkami socjalnymi i stanem sanitarnym
pomieszczeń grup wychowawczych.
4) Szczegółowy zakres obowiązków Kierownika określa indywidualny zakres obowiązków.
5) Kierownik organizuje spotkania z wychowawcami oraz pedagogiem, psychologiem w
celu omówienia bieżących problemów opiekuńczo-wychowawczych i ustalenia dalszych
działań. Problemy wymagające szczególnego rozpatrzenia Kierownik przedstawia
Dyrektorowi.
ROZDZIAŁ III
GRUPY WYCHOWAWCZE
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§3
1) W grupach wychowawczych realizowane są zadania opiekuńczo–wychowawcze i
rewalidacyjne we współpracy ze szkołą oraz rodzicami wychowanków.
2) Pobyt w grupie wychowawczej jest nieodpłatny, natomiast wyżywienie jest odpłatne.
3) Podstawową formą organizacyjną jest grupa wychowawcza.
§4
1) Wychowawcy grup wychowawczych prowadzą dokumentację pracy w postaci:
1. dzienników zajęć
2. rejestrów przepustek
3. dziennika pracy w godzinach nocnych.
2) Opiekę nad wychowankami w porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 pełnią
wychowawcy grup wychowawczych.
3) Organami grup wychowawczych są:
1. Kierownik grup wychowawczych
2. Zespół wychowawców grup wychowawczych.
4) Grupa wychowawcza liczy:
1. dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
znacznym od 6 do 8 osób
2. dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim od 10 do 16
5) W przypadku, gdy u co najmniej jednego wychowanka w grupie występują
niepełnosprawności sprzężone lub głębsza niepełnosprawność intelektualna, liczba
wychowanków może być zmniejszona o 2.
6) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora grupa może być większa liczebnie.
7) Grupą wychowawczą opiekują się wychowawcy wyznaczeni przez Kierownika.
8) Do grupy wychowawczej, za zgodą organu prowadzącego Ośrodek może zatrudnić pomoc
wychowawcy.
9) Grupie wychowawczej przydziela się sypialnie oraz świetlicę.
ROZDZIAŁ IV
WYCHOWAWCY GRUPY
§5
1) Do zadań wychowawcy grupy należy:
1. zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia psychicznego i
fizycznego wychowanków
2. wspomaganie i rozwijanie wszelkiej aktywności twórczej wychowanków (np.
ekspresyjnej, nowatorskiej, organizacyjnej, artystycznej, plastycznej, konstrukcyjnej,
muzycznej)
3. zapewnienie niezbędnych warunków biopsychicznych i materialnych, sprzyjających
prawidłowemu rozwojowi wychowanków (zapewnienie odpoczynku, relaksu, higieny
osobistej, czystości pomieszczeń, ochrony przed hałasem, ruchu i bezpośredniego
kontaktu z przyrodą, dostarczenie zdrowego i racjonalnego pożywienia, przestrzeganie
zasad higieny psychicznej)
4. tworzenie warunków psychospołecznych niezbędnych dla wszechstronnego rozwoju
wychowanków (rozładowywanie napięć, częste nagradzanie, racjonalne kierowanie
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

wysiłkiem i odpoczynkiem, tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu
grupy, do nawiązywania bliskich więzi osobowych i zaspokajania potrzeb
emocjonalnych)
zapewnienie właściwej organizacji nauki własnej wychowanków i zdobycia zawodu
(tworzenie odpowiednich warunków do odrabiania zadań domowych, rozwijanie
zainteresowań czytelniczych, plastycznych, manualnych, kształtowanie umiejętności
samodzielnego wzbogacania wiadomości szkolnych, rozwijanie zainteresowań do
określonego zawodu, umożliwienie dostępu do literatury, czasopism, materiałów
źródłowych, środków audiowizualnych, pomocy naukowych, itp.)
tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań wychowanków,
rozwijanie oraz wzbogacanie zakresu tych zainteresowań przez włączanie ich do życia
grupy wychowawczej, wiązanie wiadomości nabytych w szkole z sytuacjami
codziennego życia, wdrażanie do korzystania z dostępnych dóbr kultury, rozwijanie
wielostronnej aktywności twórczej i postaw motywacyjnych
wdrażanie do życia społecznego - kształtowanie postaw społecznych w toku
kontaktów między wychowankami w czasie tworzonych świadomie sytuacji
sprzyjających zjawiskom współdziałania i współpracy, nabywanie umiejętności
koleżeńskiego współżycia oraz kierowania się ważnymi dla grupy normami i
kryteriami postępowania
realizowanie działalności kompensacyjnej, zmierzającej przede wszystkim do
wyrównywania braków (proporcjonalnie do możliwości indywidualnych nasilenie
aktywności nie zaburzonych funkcji u wychowanków, stymulowanie działalności
korekcyjnej dotyczącej wad postawy, wad wymowy oraz działalności profilaktycznej,
zapobieganie powstawaniu lub utrwalaniu się u wychowanków cech niepożądanych)
zapewnienie pomocy wychowankom o znacznie zaniżonym poczuciu własnej wartości
w uzyskaniu przez nich wyższego poziomu samooceny (zagwarantowanie zgodnego z
ich możliwościami psychofizycznymi wkładu w życie grupy oraz możliwości
zdobywania na tej drodze wyższego poziomu poczucia własnej przydatności i
uznania)
zapewnienie prawidłowej organizacji wszelkim działaniom i zajęciom prowadzonym
w grupie i poza nią (atrakcyjność, systematyczność, stosowanie różnorodnych
dostępnych form rekreacji i wypoczynku, wypracowywanie elementów obrzędowości
i tradycji)
przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w kulturze i do właściwego
gospodarowania czasem wolnym (udział w działalności kulturalno-oświatowej grupy i
internatu, planowanie czasu wolnego, udział w życiu sportowym i turystyce)
włączanie rodziców do działalności wychowawczo-rewalidacyjnej na rzecz ich
dziecka (podtrzymywanie więzi rodzinnych i zaspokajanie potrzeb emocjonalnych,
oddziaływanie na rodziców w kierunku poprawy aktualnych trudności
wychowawczych, negatywnych wpływów środowiska, budzenie szerszych
zainteresowań zagadnieniami związanymi z problematyką wychowania
rewalidacyjnego dziecka
wzbudzanie i wzmacnianie pozytywnego stosunku do szkoły (tworzenie oraz
rozwijanie więzi wychowanków z wychowawcami, nauczycielami i szkołą jako
całością)
wdrażanie wychowanków do usamodzielnienia oraz przygotowanie do obowiązku (lub
ewentualności) podjęcia pracy zawodowej
realizowanie współpracy z przedstawicielami odpowiednich urzędów administracji
państwowej, organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi i
wychowawczymi w środowisku.
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§6
1) Obowiązkiem wychowawcy jest:
1. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. prowadzenie kart obserwacji rozwoju społeczno-emocjonalnego - dla wychowanków z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
3. prowadzenie arkusza obserwacji wychowanka - dla wychowanków z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
4. dbanie razem z wychowankami o porządek i estetykę pomieszczeń grup
5. współpraca ze szkołą i rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie postępów w nauce
i zachowania
6. czynne uczestniczenie w posiedzeniach RP.
§7
1) Praca wychowawcza i opiekuńcza grup wychowawczych oparta jest na obowiązujących
przepisach oświatowych, dokumentach placówki.
2) Wychowawcy opracowują miesięczne plany pracy grup wychowawczych, które składają
u Kierownika do 25 każdego poprzedzającego miesiąca.
3) Wymiar czasu pracy wychowawców grup wychowawczych regulują odrębne przepisy.
Tygodniowy rozkład zajęć wychowawców jest dostosowany do potrzeb grup
wychowawczych i przedstawiony w harmonogramie pracy wychowawczej na dany rok
szkolny.
4) Ze względu na rozmieszczenie grup wychowawczych oraz występujące szczególne
trudności wychowawcze, w godzinach nocnych od poniedziałku do piątku organizowana
jest nocna opieka pedagogiczna w godzinach 22.00 - 6.00. Pełni ją wychowawca grup
wychowawczych.
5) Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden
wychowawca grupy wychowawczej.
ROZDZIAŁ V
ZASADY ZAKWATEROWANIA
§8
1) O przydziale miejsca w grupie wychowawczej decyduje Kierownik.
2) Zakwaterowania wychowanków w pokojach dokonują wychowawcy grup.
3) Przeniesienia wychowanka do innego pokoju dokonać może Kierownik i wychowawca
grupy.
4) W Ośrodku mieszkają wyłącznie wychowankowie.
ROZDZIAŁ VI
CELE I ZADANIA GRUP WYCHOWAWCZYCH
§9
1) Grupy wychowawcze jako miejsce okresowego zamieszkania wychowanków powinny
zaspokajać ich potrzeby bytowe i emocjonalne.
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2) Głównym zadaniem grup wychowawczych jest zapewnienie wychowankom właściwie
zorganizowanej opieki, rewalidacji i wychowania w tym przygotowania wychowanków
do samodzielnego życia w integracji ze środowiskiem.
3) Grupy wychowawcze realizują szczegółowe cele i zadania pracy wychowawczej,
rewalidacyjnej i opiekuńczej wynikające z zasad pedagogiki specjalnej.
4) Cele w stosunku do rodziny:
1. poprawa rozumienia i zaspokajania przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych
i społecznych dziecka
2. poprawa radzenia sobie przez rodzinę i jej poszczególnych członków z obowiązkiem
opieki i pielęgnacji dzieckiem niepełnosprawnym
3. kształtowanie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych w
środowisku lokalnym.
5) Grupa wychowawcza zapewnia:
1. całodobową opiekę na wychowankami
2. optymalne warunki zakwaterowania i wyżywienia
3. warunki do snu i wypoczynku dziennego
4. warunki do nauki własnej i samoobsługi
5. warunki do rozwijania zainteresowań, rekreacji na zajęciach rewalidacyjnych,
wychowawczych, kół zainteresowań
6. wszechstronną rewalidację i rehabilitację poprzez zajęcia usprawniające ruch, wzrok,
mowę, orientację przestrzenną, organizację zajęć z zakresu samoobsługi,
samorządności i sportu
7. prace na rzecz Ośrodka i środowiska
8. ochronę zdrowia wychowanka
9. udział w życiu społecznym i kulturalnym w integracji ze środowiskiem
10. zajęcia rekreacyjne i rozrywkę
11. zajęcia przygotowujące wychowanków do samodzielnego życia
12. upowszechnianie sportu i turystyki.
ROZDZIAŁ VII
KODEKS WYCHOWANKA
§ 10
1) Prawa wychowanków
1. Wychowanek grupy wychowawczej ma prawo do:
a) bezpłatnego pobytu w grupie wychowawczej
b) korzystania z dożywiania za odpłatnością
c) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego
d) właściwej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo,
e) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
f) ochrony i poszanowania jego godności
g) szczególnie życzliwego i troskliwego traktowania
h) swobody wyrażania myśli i przekonań
i) rozwijania zainteresowań
j) korzystania z pomieszczeń grup wychowawczych oraz sprzętu i urządzeń
stanowiących wyposażenie Ośrodka
k) pomocy w nauce i odrabianiu pracy domowej
l) uczestniczenia w kołach zainteresowań
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m) uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych
n) odliczenia z należności za wyżywienie zgłaszanych wcześniej usprawiedliwionych
nieobecności w grupie wychowawczej
o) opieki pielęgniarki
p) pomocy wychowawcy w sprawach osobistych
q) wysłuchania przed udzieleniem mu kary porządkowej i odwołania się od niej
r) przyjmowania gości z zewnątrz - pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:
 osoba wchodząca na teren grup wychowawczych zobowiązana jest do
zgłoszenia się do wychowawcy danej grupy
 pobyt osoby obcej nie może zakłócać ustalonego regulaminem porządku
 przebywanie gości w pokojach wychowanków możliwe jest tylko po
uzyskania zgody wychowawcy
 wychowanek zapraszający gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za
ewentualnie wyrządzone szkody
 goście przebywać mogą w grupach wychowawczych do godz. 18.00
 osoby przychodzące w przypadku nie przestrzegania ustalonych zasad będą
musiały opuścić pomieszczenia grup wychowawczych, natomiast osoby
zapraszające mogą zostać pozbawione prawa przyjmowania gości na czas
określony lub nieokreślony
§ 11
1) Obowiązki wychowanków
1. Wychowanek grupy wychowawczej jest zobowiązany do:
a) przestrzegania wszystkich punktów regulaminu grup wychowawczych i szkoły
b) systematycznej i sumiennej nauki
c) szanowania mienia społecznego i zwracania kosztów celowych zniszczeń
d) dbania o higienę własną i zdrowie
e) posiadania poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz innych
f) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, opiekowania
się młodszymi i mniej sprawnymi, przeciwdziałania wszelkim przejawom
przemocy, brutalności, zarozumialstwu
g) utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, socjalnych,
rekreacyjnych i otoczenia grup wychowawczych
h) posiadania podstawowych środków higieny ciała (ręcznik, mydło, pasta i szczotka
do zębów, przybory do golenia itp.), piżamy i obuwia domowego, odpowiedniej
do pory roku odzieży
i) zachowywania kultury spożywania posiłku i poszanowania żywności
 po zakończeniu posiłku obowiązuje zdanie naczyń, sztućców i przystawienie
krzeseł
 zabronione jest wynoszenie ze stołówki naczyń i sztućców
j) uczestniczenia w pracach na rzecz grup wychowawczych, szkoły i środowiska
k) uczestniczenia w zajęciach grup wychowawczych
l) wyłączania wszystkich urządzeń w pokojach przed ich opuszczeniem
m) pełnienia dyżurów w/g ustalonego harmonogramu:
 wieczornego sprzątania pomieszczeń łazienki – część prysznicowa (przed ciszą
nocną)
 generalnego sprzątania korytarza i pomieszczeń ogólnodostępnych
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n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)

 doraźnego wykonywania innych prac porządkowych - w przypadku zaistnienia
takiej potrzeby
stosowania się do ustalonego rozkładu dnia:
 wstawać o wyznaczonej godzinie
 przychodzić punktualnie na posiłki i zajęcia
 prawidłowo i celowo wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną
 zwalniać się u wychowawcy na podstawie przepustki przy każdorazowym
wyjściu poza teren grup wychowawczych
 zachować ciszę nocną po godz. 22°°
zgłaszania wychowawcy informacji o napotkanych trudnościach w nauce i
otrzymanych ocenach niedostatecznych
w przypadku wystąpienia objawów chorobowych natychmiastowego ich
zgłaszania wychowawcy
przestrzegania zarządzeń wychowawców oraz kierownika grup wychowawczych
naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody
oszczędzania wody oraz prądu
cenne przedmioty (biżuteria, telefony komórkowe itp.) i większe sumy pieniędzy
przetrzymuje u wychowawcy grupy, kierownika, pedagoga, w sekretariacie
szkoły.
§ 12

1) Wychowankowi grupy wychowawczej zabrania się:
1. palenia papierosów na terenie placówki
2. spożywania alkoholu
3. przywłaszczania cudzego mienia
4. manipulacji przy przewodach elektrycznych i wodociągowych
5. siadania na parapetach, wychylania się przez okna
6. samowolnego przenoszenia sprzętów z pokoju do pokoju
7. samowolnego mocowania dekoracji na ścianach i meblach
8. umyślnego niszczenia wyposażenia budynku
9. używania wulgarnego słownictwa
10. używania narkotyków i innych środków odurzających
11. używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych i siebie
12. przebywania w pomieszczeniach grup wychowawczych bez uzasadnionego powodu w
czasie zajęć lekcyjnych.
ROZDZIAŁ VIII
ROZKŁAD DNIA WYCHOWANKA GRUPY WYCHOWAWCZEJ
§ 13
645 - 815
815 – 1320
1320 - 1600
1600 - 1730

Zajęcia poranne – pobudka, toaleta poranna, zajęcia porządkowe, śniadanie,
przygotowanie do zajęć szkolnych, wyjście do szkoły
Zajęcia w szkole
Powrót ze szkoły – obiad, zajęcia indywidualne, czas wolny kontrolowany
Odrabianie pracy domowej, nauka na następny dzień, przygotowanie do
klasówek, sprawdzianów. Zajęcia tematyczne wg miesięcznych planów
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30

00

17 - 18

1800 - 2000
2000 - 2130
2130 - 2200
2200 - 645

pracy grupy
Czas wolny kontrolowany
Zajęcia wieczorne – kolacja, toaleta wieczorna, zajęcia gospodarczoporządkowe
Czas wolny kontrolowany – oglądanie TV, słuchanie muzyki, czytanie
prasy, rozwijanie zainteresowań własnych wychowanków.
Przygotowanie do ciszy nocnej
Cisza nocna
ROZDZIAŁ IX

NAGRODY I KONSEKWENCJE NEGATYWNEGO ZACHOWANIA
§ 14
1) Po zakończeniu każdego semestru wychowawcy grup wychowawczych dokonują oceny
postępowania poszczególnych wychowanków i pracy grup wychowawczych. Ocena
postępowania wychowanka może być w razie konieczności dokonywana doraźnie.
2) W stosunku do wychowanków wyróżniających się stosuje się następujące nagrody:
1. wyróżnienie w postaci pochwały udzielonej przez wychowawcę w rozmowie
indywidualnej
2. wyróżnienie w postaci pochwały udzielonej przez Kierownika w rozmowie
indywidualnej
3. wyróżnienie w postaci pochwały udzielonej przez wychowawcę na zebraniu grupy
4. wyróżnienie w postaci pochwały udzielonej przez Kierownika na zebraniu grupy
5. wyróżnienie w postaci pochwały udzielonej przez Kierownika apelu
6. wysłanie listu gratulacyjnego (pochwalnego) do rodziców szczególnie wyróżniających
się wychowanków
7. dyplom uznania, nagrodę rzeczową w formie upominku (w miarę posiadanych
środków finansowych)
3) Nagrody przyznaje Dyrektor w porozumieniu z Kierownikiem na wniosek wychowawcy
grupy.
§ 15
1) Za nieprzestrzeganie regulaminu grup wychowawczych, samowolne oddalenie się,
niewłaściwe zachowanie się, czy postępowanie wywierające negatywny wpływ na innych
wychowanków, niszczenie mienia, awantury, bójki, kradzieże, itp. stosuje się następujące
konsekwencje negatywnego zachowania:
1. prace społeczne na rzecz placówki
2. czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku i poza nim
3. czasowe ograniczenie prawa do samodzielnych wyjść
4. upomnienie wychowawcy grupy w rozmowie indywidualnej
5. upomnienie przez wychowawcę na forum grupy
6. upomnienie przez Kierownika wobec wszystkich wychowanków
7. naganę Kierownika (udzielana pisemnie z powiadomieniem rodziców wychowanka i
wychowawcy klasy)
8. naganę Dyrektora (udzielana pisemnie z powiadomieniem rodziców wychowanka i
wychowawcy klasy)
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9. wydalenie z grupy wychowawczej na czas określony (pisemna decyzja Kierownika
adresowana do rodziców wychowanka)
10. usunięcie wraz ze skreśleniem z listy wychowanków w przypadku szczególnie
rażącego naruszenia regulaminu grup wychowawczych (pisemna decyzja Kierownika
adresowana do rodziców wychowanka)
ROZDZIAŁ X
PRZEPISY PORZĄDKOWE
§ 16
1) Każdy wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczone lub
uszkodzone mienie grup wychowawczych. Każdy przypadek uszkodzenia lub zniszczenia
należy bezzwłocznie zgłosić wychowawcy.
2) W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników elektrycznych, grzałek,
żelazek, czajników elektrycznych.
3) Na korzystanie w pokoju z radia, magnetofonu ze sprzętu audiowizualnego niezbędna jest
zgoda wychowawcy.
4) W godzinach 22.00 – 06.45 obowiązuje cisza nocna, podczas której wychowankowie
zobowiązani są do przebywania w swoich pokojach.
5) Wychowankowie Ośrodka nie będący mieszkańcami grup wychowawczych mogą w
wyjątkowych sytuacjach skorzystać z noclegu w pokojach grup wychowawczych po
uzyskaniu zgody Kierownika.
6) Czwartek jest dniem generalnych porządków w pomieszczeniach grup wychowawczych i
wokół budynku Ośrodka.
7) Toaleta wieczorna odbywa się wg ustalonego harmonogramu.
8) Wychowankowie zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu dnia.
9) Każdą usterkę należy natychmiast zgłosić wychowawcy grup.
10) Wychowankowie korzystający z kuchni pod nadzorem wychowawcy zobowiązani są
zostawić w niej porządek po zakończeniu zajęć.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17
1) Na początku roku szkolnego wszyscy wychowankowie muszą być zapoznani z
regulaminem grup wychowawczych przez swoich wychowawców.
2) Każda wizyta w pomieszczeniach grup wychowawczych osoby nie będącej pracownikiem
Ośrodka musi być odnotowana na portierni w zeszycie gości i nie może zakłócać
harmonogramu dnia grup wychowawczych oraz pracy dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczej.
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Załącznik 1
REGULAMIN WYJŚĆ POZA TEREN OŚRODKA
I WYJAZDÓW DO DOMÓW RODZINNYCH
1) Każdy wychowanek zamierzający oddalić się poza grupę wychowawczą zobowiązany
jest zgłosić ten fakt wychowawcy.
2) Zgodę na samodzielne wyjścia wychowanka poza teren Ośrodka wyrażają
rodzice/opiekunowie prawni wychowanka. Zgody te są przechowywane u kierownika
grup wychowawczych.
3) Wychowankowie mogą być zwalniani do miasta za zgodą wychowawcy w dni
powszednie po zajęciach lekcyjnych do godziny 17.30.
4) Dokumentem wewnętrznym uprawniającym do samodzielnego wyjścia jest
przepustka wypisywana każdorazowo przez wychowawcę grupy lub Kierownika grup
wychowawczych z zaznaczeniem godziny i celu wyjścia, którą wychowankowie
zwracają po powrocie do placówki.
5) W uzasadnionych przypadkach wychowanek może być zwolniony poza wyżej
wymienionymi godzinami.
6) Wychowanek zamierzający wyjechać do domu w innym dniu niż dni wyjazdów
zobowiązany jest zgłosić ten zamiar wychowawcy z wyprzedzeniem i przedstawić
uzasadnienie tego wyjazdu (zwolnienia ze szkoły, zwolnienia lekarskie, pisemna
zgoda rodziców/prawnych opiekunów).
7) Dokumentem wewnętrznym uprawniającym do samodzielnego wyjazdu jest
przepustka wypisana przez wychowawcę grupy lub Kierownika grup wychowawczych
z datą i godziną wyjścia z Ośrodka. Pobyt w domu rodzinnym potwierdza na
przepustce podpisem rodzic lub opiekun prawny wychowanka.
8) Potwierdzony podpisem druk wychowanek zwraca wychowawcy po powrocie do
Ośrodka.
9) Wszystkie przepustki zapisywane są w rejestrze przepustek.
10) Prawo do korzystania z przepustek przysługuje wyłącznie wychowankom, których
rodzice/opiekunowie prawni wyrazili taką zgodę w formie pisemnej.
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Załącznik 2
PROCEDURA PEŁNIENIA OPIEKI NAD WYCHOWANKAMI W PORZE NOCNEJ
1) Dyżur nocny trwa od 22.00 do 6.00. Pełni go wychowawca. Opiekę w porze nocnej
sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy
wychowawczej.
2) Do obowiązków wychowawców pełniących dyżur nocny poza opieką nad
wychowankami należy:
1. zasięgnięcie informacji od wychowawców zdających dyżur o stanie liczebnym i
stanie zdrowia wychowanków
2. w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu wychowanków wezwanie
pogotowia, straży pożarnej, policji
3. informowanie dyrektora oraz kierownika o zaistniałych zdarzeniach,
4. rozwiązywanie ewentualnych problemów wychowawczych
5. podejmowanie decyzji w bieżących sprawach
6. pełnienie dyżuru zgodnie z grafikiem
7. regularne i systematyczna kontrole sypialń (minimum raz na godzinę)
8. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, ewentualne podawanie leków
zgodnie ze zleceniem lekarskim
9. stała kontrola stanu zdrowia wychowanków
10. podczas przekazywania dyżurów nocnych informowanie wychowawców
przejmujących opiekę nad wychowankami o ewentualnych problemach
wychowawczych i stanie zdrowia wychowanków,
11. zabezpieczenie kluczy od pomieszczeń na czas nocy
12. wpisywanie uwag o dyżurze do dziennika dyżurów nocnych
13. od godz. 22.00 do czasu zaśnięcia wszystkich wychowanków wychowawca na
bieżąco monitoruje sytuację w sypialniach, dyżur nocny należy pełnić w świetlicy
nr 325
3) W sytuacji:
1. pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka
2. ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych
wypadków
3. groźnych dla życia ostro występujących schorzeń, zatruć
4. dyżurujący:
5. podejmuje decyzję o wezwaniu do pomocy osoby pełniącej dyżur na portierni
6. udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej
7. wzywa pogotowie ratunkowe tel. 999 lub tel. 112, niezwłocznie powiadamia
rodziców wychowanka
8. niezwłocznie zawiadamia telefonicznie o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora oraz
kierownika.
4) W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój i nie
dopuszcza do paniki i natychmiast powiadamia:
1. postępuje zgodnie z instrukcją p. poż obowiązującą w Ośrodku
2. powiadamia Dyrektora i kierownika.
5) w razie samowolnego opuszczenia przez wychowanka w porze nocnej grupy
wychowawczej wychowawca powiadamia:
1. dyrektora
2. kierownika
3. Policję tel. 997
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