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Założenia ogólne 
 

1) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim jest placówką  
resocjalizacyjno – wychowawczą, ponadregionalną dla chłopców w wieku od 12 do 
18 roku życia, w normie intelektualnej, niedostosowanych społecznie, wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. 

2) Celem działalności ośrodka jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży 
niedostosowanej społecznie. 

3) Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy eliminowanie przyczyn i 
przejawów niedostosowania społecznego, oraz przygotowanie wychowanków do 
życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.  

4) Cele te realizowane są poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
szkoły i internatu, we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami  nieletnich, 
środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami powołanymi do udzielania pomocy 
wychowankom do czasu ich usamodzielnienia oraz sądami.  

5) Powinnością i przedmiotem starań nieletniego jest nauka i wypełnianie obowiązków 
szkolnych oraz właściwe funkcjonowanie w otoczeniu społecznym, w grupie 
wychowawczej i poza nią.  

6) Wychowankowi przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych i ochrony więzi 
rodzinnych. 

7) W oparciu o Program Wychowawczy ośrodka konstruowany jest Plan Pracy 
Wychowawczej Zespołów Wychowawczych, uwzględniający zamierzenia 
readaptacyjne wobec nieletnich, zapewnienie wychowankom opieki pedagogicznej i 
bezpieczeństwa podczas pobytu w ośrodku. 

8) W oparciu o diagnozę nieprzystosowania społecznego nieletnich wychowawca 
prowadzący konstruuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, którego 
istotą jest współpraca wychowanka w celu przeciwdziałania niedostosowaniu 
społecznemu i aktywnego włączenia się nieletniego w działania wychowawcze 
zmierzające do poprawy funkcjonowania i minimalizowania deficytów. 

9) Regulamin Wychowanka ma na celu osiąganie przez młodzież pozytywnych zmian 
życiowych i nabywanie postaw akceptowanych społecznie - podczas pobytu w 
ośrodku, podczas urlopowania do domu rodzinnego za zgodą sądu oraz  po 
opuszczeniu placówki przez wychowanka, także objętego procesem 
usamodzielnienia.  

10) Regulamin ustala prawa i obowiązki wychowanków, zasady ponoszenia konsekwencji 
łamania Regulaminu placówki, zasady nagradzania wychowanka oraz ogólne zasady 
funkcjonowania wychowanka w grupie wychowawczej.  

11) Regulamin zawiera wykaz przywilejów związanych z oceną resocjalizacyjną 
wychowanka. 

12) Regulamin powstał w oparciu o obowiązujące przepisy i akty prawne odnoszące się 
do uczniów - ustawy i rozporządzenia regulujące sprawy nieletnich umieszczonych w 
placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.  

13) Regulamin Wychowanka opiera się na założeniu podmiotowości nieletniego, wobec 
którego zastosowano środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed 
przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 
społecznej. 



14)  Wszyscy wychowankowie maja obowiązek stosować się do Regulaminu, poleceń 
nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników ośrodka. 
 

Rozdział I 
Zasady przyjmowania, przenoszenia, zwalniania, pobytu i urlopowania wychowanków w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  
 

1) Przyjmowanie wychowanków do ośrodka odbywa się całodobowo.  
2) W przypadku zatrzymania nieletniego przez Policję, Dyrektor zobowiązany jest do 

odebrania zatrzymanego w przeciągu 48 godzin. 
3) Do ośrodka przyjmowani są nieletni od 12 do 18 roku życia, zgodnie z zasadami 

kierowania, wynikającymi z odrębnych przepisów. wobec których sąd rodzinny 
zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym.  

4) Na podstawie skierowania do przyjęcia nieletniego do MOW, nieletni zostanie 
przyjęty do ośrodka i może stawić się w ośrodku samodzielnie lub z rodzicami 
(opiekunem prawnym) 

5) O przyjęciu nieletniego do ośrodka, Dyrektor powiadamia właściwe organy 
obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

6) W przypadku nieobecności wychowanka trwającej dłużej niż 4 tygodnie, zostaje on 
skreślony z ewidencji wychowanków a Dyrektor przesyła dokumentację nieletniego 
właściwym instytucjom odpowiedzialnym za kierowanie oraz powiadamia o tym sąd 
rodzinny. 

7) Bezpośrednio po przybyciu nieletniego do ośrodka, dyrektor, pedagog lub 
wychowawca przeprowadza rozmowę w celu zapoznania z jego prawami, 
obowiązkami i zasadami pobytu, co nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem na 
dokumencie „Karta przybycia nieletniego do MOW”.  

8) Wychowankowie mogą być urlopowani do domu rodzinnego za zgodą sądu 
rodzinnego, przy okazji świąt, ferii czy innych dni wolnych od nauki szkolnej, 
ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami i warunkami 
udzielania urlopów  

9) W ośrodku dla każdego nieletniego opracowuje się Indywidualny Program 
Edukacyjno – Terapeutyczny, o przebiegu którego wychowawca prowadzący 
informuje nieletniego, a ten potwierdza fakt zapoznania się z IPE-t własnoręcznym 
podpisem. 

10) Wychowanek podlega miesięcznemu okresowi adaptacyjnemu, po upływie  którego 
oceniane jest jego zachowanie podczas oceny resocjalizacyjnej.  

11) Ocena resocjalizacyjna odbywa się 2 razy w miesiącu, celem oceny śródmiesięcznej 
poprzedzającej ocenę miesięczną jest pomoc wychowankowi w poprawie 
zachowania. 

12) Przeniesienie nieletniego do innego MOW może nastąpić w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu 
resocjalizacyjnego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego. 

13) Nieletni mogą być urlopowani do domu rodzinnego, opiekuna prawnego lub 
krewnych jedynie za zgodą sądu rodzinnego. 



14) W przypadku ucieczki nieletniego, zostaje powiadomiona Policja oraz sąd rodzinny na 
podstawie zgłoszenia telefonicznego i przesłania informacji faxem „Karta ucieczki 
nieletniego”. 

15)  Pobyt wychowanka w MOW ustaje w przypadku: uchylenia lub zmiany środka 
wychowawczego przez sąd, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów 
nieletniego, po zaopiniowaniu przez Dyrektora, że zastosowane działania 
resocjalizacyjne i zmiany w postawie nieletniego uzasadniają prawidłowy przebieg i 
zakończenie procesu resocjalizacji oraz w przypadku skreślenia z listy wychowanka w 
przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniego w ośrodku trwającej dłużej 
niż 4 tygodnie. 

16) Szczegółowe zasady przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w 
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym regulują odrębne przepisy oraz statut 
ośrodka.  
 

Rozdział II 
Prawa wychowanków  

§1 
Wychowanek ma prawo do:  

1. Znajomości obowiązujących na terenie placówki regulaminów oraz zasad 
2. Działalności w ramach samorządu wychowanków 
3. Uzyskania rzetelnej i obiektywnej informacji odnośnie funkcjonowania i zachowania 
4. Reprezentowania ośrodka i działalności społecznej. 
5. Szacunku od innych osób oraz dyskrecji w sprawach osobistych 
6. Warunków umożliwiających poszerzanie wiedzy i umiejętności 
7. Otrzymywania pomocy w sytuacjach trudnych, konfliktowych i stresujących 
8. Pomocy przedmedycznej i medycznej specjalistycznej 
9. Uzyskania wyjaśnień dotyczących mojej osoby decyzji wychowawczych 
10. Wolności wyznania religijnego 
11. Poczucia godności 
12. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w ośrodku zapewniających 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną.  
13. Korzystania z istniejącej oferty kół zainteresowań i zajęć dodatkowych tylko za zgodą 

wychowawcy pełniącego dyżur w grupie wychowawczej. 
14. Rozwijania zainteresowań, talentów i uzdolnień.  
15. Uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych i 

sportowych na terenie ośrodka.  
16. Całodobowej opieki wychowawczej.  
17. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania.  
18. Swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.  
19. Sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny z zajęć edukacyjnych i oceny 

zachowania, na podstawie kryteriów Przedmiotowego Systemu Oceniania i 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.  

20. Promocji śródrocznej.  
21. Zgłaszania wniosków dotyczących przebiegu nauczania i wychowania.  
22. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.  
23. Posiadania rzeczy osobistych.  



24. Urlopowania do domu rodzinnego (za zgodą sądu) w dniach wolnych od nauki 
szkolnej ustalonych przez MEN w danym roku szkolnym oraz w sytuacjach losowych 
(wyjazd uwarunkowany jest nienagannym zachowaniem wychowanka i uzależniony 
jest ostatecznie od decyzji dyrektora).  

25. Przebywania na zwolnieniu lekarskim, które może dotyczyć tylko nieobecności na 
zajęciach edukacyjnych, a nie zwolnienia z pobytu w ośrodku (poza leczeniem 
szpitalnym w miejscu swojego zamieszkania).  

26. Kontaktu z rodziną i osobami bliskimi. 
 

§ 2 
W zakresie praw przynależnych wychowankom wymienionych powyżej przyjmuje się 
następujące ograniczenia:  
 

1. Wychowankowie mają ograniczone swoje praw w części odnoszącej się do 
swobody poruszania się, opuszczania grupy wychowawczej, klasy szkolnej i terenu 
ośrodka oraz podejmowania lub odmowy (zaniechania) określonych działań. 
Ograniczenia te wynikają z samego faktu umieszczenia w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym.  

2. Prawo do wypowiadania swojego zdania i opinii realizowane jest w odpowiednich, 
akceptowanych społecznie formach 

3. Wychowankowie mają prawo do rozporządzania pieniędzmi zarobionymi osobiście 
lub otrzymanymi z domu ale  posiadane środki obowiązani są przechowywać w 
depozycie.  

4.  Prawo do posiadania rzeczy osobistych nie obejmuje przedmiotów, które mogą 
być określone jako niebezpieczne lub niepożądane z przyczyn wychowawczych 
(niebezpieczne narzędzia, szkodliwe substancje, zapisy pornograficzne lub 
obsceniczne).  

5. Prawo do kontaktów telefonicznych jest zagwarantowane przez dostęp do telefonu 
publicznego. Z uwagi na kwestie porządkowe i związane z bezpieczeństwem, 
wychowankowie są zobowiązani oddać do depozytu telefony osobiste 
(komórkowe).  

6. Prawo do urlopów i przepustek może być ograniczone przez brak zgody sądu lub 
brak zgody rodziców (prawnych opiekunów), a w szczególnych przypadkach przez 
negatywną ocenę zachowania na terenie ośrodka.  

7. Prawo do kontaktów z rodziną może być ograniczone przez sąd rodzinny tylko 
przez niespełnienie wymogów odpowiedniego zachowania przez dorosłych np. 
upojenie alkoholowe, agresja kierowana wobec dziecka oraz przypadki 
notorycznego i świadomego łamania zasad współpracy z ośrodkiem (próby 
uprowadzenia, próby dostarczania alkoholu lub narkotyków). W szczególnym 
przypadku takie ograniczenie może nałożyć sąd (zgodnie z ustawą o postępowaniu 
w sprawach nieletnich).  

8. Spotkania z osobami bliskimi i członkami rodziny zawiera Regulamin Odwiedzin. 
9. Prawo do uczestniczenia w praktykach religijnych poza ośrodkiem może być 

ograniczone stopniem zaufania do podopiecznego.  
10. Prawo do ochrony prywatności w części odnoszącej się do korespondencji może 

być w szczególnych przypadkach ograniczone przez względy bezpieczeństwa lub 
ochrony wychowanka.  



Rozdział III 
Obowiązki wychowanków 

§ 3 
 

Wychowanek ma obowiązek: 
 

1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie ośrodka i Regulaminie 
Wychowanka oraz przyjętych norm społeczno - moralnych.  

2. Dbać o honor i dobre imię ośrodka. 
3. Godnie reprezentować ośrodek. 
4. Znać, szanować i wzbogacać jego dobre tradycje związane m.in. z szacunkiem dla 

innych, chęcią niesienia pomocy, współpracy w kierunku poprawy zachowania, 
poczuciem odpowiedzialności. 

5. Systematycznej nauki oraz ciągłego poszerzania i pogłębiania wiedzy.  
6. Czynnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w grupie wychowawczej i na 

terenie ośrodka.  
7. Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu ośrodka.  
8. Przeciwdziałania w sposób akceptowany społecznie wszelkim przejawom 

demoralizacji i przemocy.  
9. Wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników pedagogicznych i innych 

pracowników ośrodka.  
10. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów.  
11. Poszanowania godności innych,  
12. Oddawania do depozytu pieniędzy, telefonów komórkowych i innych wartościowych 

rzeczy.  
13. Przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych.  
14. Troszczenia się o mienie ośrodka, starania się o utrzymanie czystości i porządku na 

jego terenie.  
15. Powstrzymywania się od agresji w stosunkach z rówieśnikami i pracownikami.  
16. Powracania w przewidzianym terminie z urlopów i przepustek.  
17. Przestrzegania ciszy nocnej 
18. Właściwego zachowania się poza ośrodkiem, szczególnie w czasie wyjść do miasta i 

wyjazdów do domu rodzinnego.  
19. Szanować własną i cudzą pracę. 
20. Przestrzegać zasad higieny osobistej 

 
§ 4 Wychowankowi zabrania się: 

 
1. Opuszczania terenu ośrodka bez zgody wychowawcy.  
2. Dokonywania ucieczek lub pomagania kolegom w ucieczce.  
3. Używania środków odurzających i picia alkoholu na terenie ośrodka i poza nim.  
4. Samookaleczenia się oraz wykonywania tatuaży, konstruowania urządzeń służących 

do wykonywania tatuaży lub usuwania tatuaży w warunkach ośrodka. 
5. Stosowania przemocy wobec innych, znęcania się psychicznego lub fizycznego nad 

kolegami.  
6. Wyłudzania pieniędzy, kradzieży, wszczynania bójek lub prowokowania sytuacji 

mogących zakończyć się bójką.  



7. Niszczenia mienia ośrodka i mienia kolegów.  
8. Wprowadzania i pobytu na terenie  ośrodka osób nie będących wychowankami tej 

placówki.  
9. Wprowadzania wzorców tzw. „drugiego życia” 
10. Przejawiania lekceważenia lub agresji w stosunku do pracowników ośrodka. 

 
§ 5 

 
W zakresie obowiązków i zakazów nałożonych na wychowanków przyjmuje się 
następujące ustalenia:  
 

1. Wychowankowie zobowiązani są do poszanowania godności i niezależności innych, 
tak, jakby tego oczekiwali w stosunku do samych siebie.  

2. Za szczególnie zagrażające i rażące uznaje się stosowanie przemocy i każdorazowo 
traktowane jest jako czyn wysoce naganny i podlega negatywnej ocenie. Znęcanie się 
nad drugim człowiekiem, upokarzanie, zmuszanie do zachowań niegodnych, 
poniżających i wstydliwych traktowane jest jako przestępstwo i powoduje wdrożenie 
procedur wykraczających poza wewnętrzny regulamin wychowanka.  

3. Wychowanków obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie 
ośrodka, a także poza terenem, w czasie wyjść, wyjazdów i powrotów z urlopowania. 
Używanie alkoholu jest traktowane jako czyn naganny i podlega negatywnej ocenie. 
W szczególnych przypadkach, gdzie powstaje zagrożenie dla zdrowia lub 
bezpieczeństwa, może zostać wdrożona procedura wykraczająca poza wewnętrzny 
regulamin wychowanka.  

4. Wychowanków obowiązuje bezwzględny zakaz używania wszelkich substancji 
psychoaktywnych na terenie ośrodka, a także poza terenem, w czasie wyjść i 
wyjazdów. Za środki psychoaktywne uznaje się wszystkie typowe i nietypowe środki 
wpływające na świadomość i stan psychiczny tj. alkohol, narkotyki, leki oraz środki 
chemiczne i pochodne (kleje, rozpuszczalniki, farby, środki chemii gospodarczej itp.). 
Odurzanie się, niezależnie od wykorzystanych w tym celu sposobów, traktowane jest 
jako narażanie bezpieczeństwa i zdrowia, co każdorazowo podlega negatywnej 
ocenie. W takim przypadku może zostać wdrożona procedura wykraczająca poza 
wewnętrzny regulamin wychowanka.  

5. Przyjmowanie, sprowadzanie i rozprowadzanie narkotyków jest traktowane zgodnie z 
prawem jak przestępstwo i skutkuje wdrożeniem procedur wykraczających poza 
wewnętrzny regulamin wychowanka.  

6. Ze względów bezpieczeństwa wychowanków obowiązuje zakaz samodzielnego, a 
zwłaszcza niejawnego dysponowania lekami. Leki mogą być przyjmowane tylko za 
wiedzą opiekunów. Niejawne sprowadzanie, rozprowadzanie i zażywanie leków 
traktowane jest jako narażanie bezpieczeństwa i podlega negatywnej ocenie.  

7. Wychowanków obowiązuje zakaz palenia tytoniu.  
8. W przypadku ujawnienia wymienionych substancji i środków, oraz  rzeczy uznanych 

za niebezpieczne lub niepożądane (niebezpieczne narzędzia, zapisy pornograficzne i 
obsceniczne) zostaną one zatrzymane do depozytu.  

9. Zgodnie z zasadą poszanowania cudzej własności,  kradzież, ale także odmowa 
zwrotu, lub przymuszanie do jego użyczenia,  traktowany jest jako czyn naganny i 
podlega negatywnej ocenie. Pożyczanie przedmiotów i odzieży, a szczególnie 



pożyczanie pieniędzy, może się dokonywać jedynie w sposób jawny, za zgodą 
wychowawcy. 

10. Wychowanków obowiązuje przestrzeganie ustalonych terminów powrotu z 
przepustek. Samowolne, nieuzasadnione przedłużanie nieobecności traktowane jest 
jako naruszanie zasad regulaminu i podlega negatywnej ocenie.  

11. Samowolne oddalenie się z grupy wychowawczej jest niedopuszczalne – opuszczenie 
grupy wychowawczej możliwe jest za wiedzą i zgodą wychowawcy do godziny 20.00 .  

12. Zgoda na wyjście poza teren ośrodka wymaga posiadania Karty Przepustki 
Jednorazowej i przysługuje wychowankom, którzy mają co najmniej poprawna ocenę 
z zachowania ale decyzję o jej wydaniu podejmuje wychowawca pełniący dyżur. 

13. Wychowankowie zobowiązani są do zachowania kultury osobistej w życiu 
codziennym i w relacjach z pracownikami ośrodka oraz innymi wychowankami. 

14. Wychowanków w relacjach z pracownikami ośrodka obowiązuje posłuszeństwo. 
15. Nieletni za wyżej wymienione naruszenia regulaminu otrzymuje karę porządkową 

zgodnie z zapisami statutu i regulaminu wychowanka a w szczególnych przypadkach 
podlega postępowaniu Policji i Prokuratury. 

 
. Rozdział IV 

Podstawy systemu oceny zachowania wychowanka 
 

Podstawą i przedmiotem pozytywnej oceny jest w szczególności: 
 

1. Przestrzeganie regulaminu wychowanka.  
2. Powstrzymywanie się od agresji i przemocy w stosunkach interpersonalnych 
3. Wypełnianie obowiązków ucznia i wychowanka na terenie szkoły i grupy 

wychowawczej.  
4. Podejmowanie się dodatkowych obowiązków i zajęć.  
5. Udział w kołach zainteresowań i innych zajęciach dodatkowych 
6. Aktywna i szczera postawa wobec nauki i poszerzania wiedzy. 
7. Osiągnięcia w nauce szkolnej.  
8. Zdolność do przeciwstawienia się naciskom grupy wymuszającej rezygnację z sukcesu 

lub  bierność.  
9. Okazywanie pomocy innym wychowankom.  
10. Podejmowanie  działań na rzecz własnego rozwoju i pozytywnych zmian w swoim 

zachowaniu. 
11. Dbałość o kulturę słowa i bycia oraz kulturalnego spożywania posiłków.  
12. Reprezentowanie ośrodka.  
13. Podejmowanie wysiłków na rzecz przezwyciężania nałogów i złych przyzwyczajeń.  
14. Samodzielność i umiejętność w pracy fizycznej i społecznej.  
15. Wyróżniająca rzetelność w przestrzeganiu terminowych powrotów do ośrodka.  
16. Umiejętność  nieagresywnego wyrażania swojego zdania.  

 
Podstawą i przedmiotem negatywnej oceny jest w szczególności: 

 
1. Powodowanie zagrożenia dla zdrowia własnego i innych osób 
2.  Powodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa 

wspólnego 



3. Ukryte i jawne formy przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do rówieśników  
4. Poniżanie, zmuszanie siłą lub groźbą do uległości, posług, użyczania lub wydania 

rzeczy lub wydania rzeczy osobistych lub pieniędzy  
5. Nakłanianie lub przymuszanie innych do nieposłuszeństwa i zachowań łamiących 

dyscyplinę 
6. Zmuszanie innych do zachowań niegodnych, uwłaczających lub wstydliwych 
7. Propagowanie i umacnianie przejawów tzw. „drugiego życia”  i zachowań opartych na 

przemocy, segregacji i pogardzie ludzi  
8. Agresja w stosunku do dorosłych i rówieśników 
9.  Demonstrowanie nieposłuszeństwa i lekceważenia Regulaminu MOW 
10.  Kradzież i wymuszenie 
11. Umyślne niszczenie mienia cudzego i wspólnego  
12. Uporczywe kłamstwo i oszustwo  
13. Nieuzasadnione, samowolne oddalanie się z klasy lub grupy  
14. Samowolne opuszczanie ośrodka , ucieczka lub próba ucieczki 
15.  Nieterminowe powroty z urlopowania i przepustek 
16. Używanie i sprowadzanie alkoholu jak również posiadanie i używanie innych niż 

alkohol środków psychoaktywnych 
 

Rozdział V 
Szczególne  zasady funkcjonowania wychowanka w MOW 

 
W oparciu o zasady Regulaminu wychowanka, z uwzględnieniem jego praw i obowiązków, 
wprowadza się szczegółowe zasady funkcjonowania wychowanków w poszczególnych 
grupach wychowawczych.  
 

1. Każdorazowe opuszczenie grupy odbywa się tylko za zgodą wychowawcy pełniącego 
dyżur. 

2. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz korzystania i posiadania telefonów 
komórkowych. Przywieziony przez wychowanka telefon zostanie opisany i 
zdeponowany w sekretariacie MOW. Decyzję o jego wydaniu podejmie Dyrektor. 

3. Bezwzględna cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.30. W 
sypialniach wychowankowie przebywają od godziny 21.30. 

4. Wizyty w innych grupach wychowawczych odbywają się do godziny 20.00 i tylko za 
zgodą wychowawców pełniących dyżur. 

5. W godzinach od 17.00 do 18.30 odbywa się nauka własna i wychowankowie są 
zobowiązani do samodzielnego poszerzania wiedzy, czytania lub odrabiania lekcji w 
tych godzinach. Mają prawo zgłaszać się o pomoc do wychowawcy. 

6. Podczas nauki własnej nie korzysta się z aneksów kuchennych ani sprzętu RTV. 
Istnieje jedynie możliwość oglądania wiadomości w ramach edukacji obywatelskiej 
lub filmów edukacyjnych. Wizyty w innych grupach są wstrzymane.  

7. W dni powszednie w godzinach porannych od 6.30 do 8.00 nie korzystamy z aneksów 
kuchennych, jedynie w szczególnych przypadkach i za zgodą wychowawcy. 

8. Wychowanek, którego stan zdrowia wskazuje na chorobę lub złe samopoczucie z 
ważnego powodu, powinien zgłosić ten fakt wychowawcy, który podejmie decyzję 
odnośnie obecności wychowanka w szkole w tym dniu. 



9. Wyjścia do sklepu odbywają się całą grupą lub indywidualnie, z tym zastrzeżeniem, że 
pojedynczo do sklepu może wyjść wychowanek, który ma co najmniej ocenę 
poprawną z zachowania w ocenie resocjalizacyjnej. 

10. W pomieszczeniach grupy wychowawczej bez względu na porę roku należy zmieniać 
obuwie. 

11. W okresie jesienno – zimowym nie nosi się krótkich spodenek poza pomieszczeniami 
grupy wychowawczej. 

12. Do szkoły i do stołówki na posiłki wchodzimy ubrani schludnie, z zakrytymi 
ramionami, w spodenkach minimum ¾ w okresie letnim, w obuwiu zakrytym i bez 
nakrycia głowy. 

13. Dyżurny nakrywający jest zobowiązany do przygotowania stołu na 10 minut przed 
posiłkiem. Grupa, która w danym tygodniu pełni dyżur w stołówce, wychodzi wraz z 
nakrywającym. 

14. Sprzątanie stołówki odbywa się zgodnie z grafikiem opracowanym przez 
wychowawcę grupy dyżurnej i obejmuje mycie podłóg, zlewu, parapetów oraz 
sprzątanie wewnątrz szafek kuchennych, jak również innych elementów 
wymagających uprzątnięcia. 

15. W przypadku nagannego zachowania na stołówce grupy wychowawczej, posiłek 
zostanie przerwany a cała grupa opuści stołówkę celem wyjaśnienia sporu. 

16. Wydawanie naczyń z kuchni odbywa się tylko w sytuacji choroby któregokolwiek 
wychowanka, który nie może być obecny na posiłku i przebywa w grupie 
wychowawczej lub w hostelu. 

17. Dyżurny nakrywający odpowiada za zwrot naczyń i sztućców w komplecie. 
18. Niedopuszczalne jest chamskie i niegrzeczne odzywanie się do pracowników kuchni. 
19. Grupa wstaje od stołu dopiero wtedy, gdy posiłki skończą spożywać wszyscy 

członkowie tej grupy wychowawczej. 
20. Zwolnienie do wykonania pracy społecznej lub w ramach pomocy na terenie gminy 

Tolkmicko lub Elbląg, odbywa się tylko na podstawie pisemnego OŚWIADCZENIA 
osoby zainteresowanej i ZA ZGODĄ wychowawcy pełniącego dyżur w grupie 
wychowawczej, z zastrzeżeniem, że wychowanek zwalniany ma co najmniej ocenę 
poprawną z zachowania. Zwalnianie nie powinno odbywać się w godzinach nauki 
własnej. 

21. Na zajęcia w siłowni, Sali komputerowej lub gimnastycznej oraz na Orliku, uczestniczy 
cała grupa wychowawcza lub wychowankowie znajdują się pod opieką innego 
wychowawcy. 

22. Wychowankowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych w   
szkole. 

23. Uczestnictwo w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych nie jest obowiązkowe, 
ale jest pozytywnym przejawem zachowania zgodnego z Regulaminem Wychowanka i 
jest brane pod uwagę podczas oceny resocjalizacyjnej. 

 
Rozdział VI 

Katalog oddziaływań wychowawczych  
 

Wychowanek może otrzymać nagrody lub kary. Są one konsekwencją pozytywną lub 
konsekwencją negatywną związaną z przestrzeganiem Regulaminu lub z powodu jego 
łamania. Otrzymana ocena resocjalizacyjna skutkuje określonymi przywilejami lub ich 



ograniczeniem. Nagana występuje w sytuacji wyjątkowej i skutkuje informacją do sądu oraz 
rodziców (opiekunów prawnych). Nagana odbiera przywileje i może spowodować wszczęcie 
postępowania karnego. 
 

Konsekwencje pozytywne – nagrody 

 Podwyższenie oceny resocjalizacyjnej 

 Ustna pochwała nauczyciela lub  wychowawcy na forum grupy z wpisem do akt 

 Pochwała na piśmie, wręczona na forum społeczności ośrodka z wpisem do akt 

 Pochwała Dyrektora z wpisem do akt, jeśli przez kolejne 3 miesiące występuje ocena 

co najmniej bardzo dobra z zachowania 

 List Pochwalny do sądu rodzinnego i rodziców 

 Możliwość korzystania z przywilejów 

 Wniosek do sądu rodzinnego o zmianę środka wychowawczego na dozór kuratora w 

przypadku uzyskania wzorowej opinii semestralnej lub końcowej 

 Dodatkowe dni urlopu 

 Nagroda pieniężna 

 \Nagroda rzeczowa 

Konsekwencje negatywne – kary wychowawcze: 

 Obniżenie oceny resocjalizacyjnej 

 Upomnienie ustne wychowawcy lub nauczyciela na forum grupy 

 Upomnienie Zespołu Wychowawczego lub Wychowawcy Klasy na forum grupy/klasy z 

wpisem do akt 

 Upomnienie na piśmie Zastępcy Dyrektora  - na forum społeczności ośrodka z wpisem 

do akt 

 Nagana dyrektora ośrodka – wręczona na forum społeczności ośrodka z wpisem do akt i 

informacją do sądu rodzinnego i rodziców 

 Ograniczenie swobody i odebranie przywilejów w ramach zasad obowiązujących w 

grupie wychowawczej 

 Przeniesienie do innej grupy wychowawczej 

 Przeniesienie do innej placówki 

 Przydział dodatkowych obowiązków 

 Skrócenie kolejnego urlopowania 

 Wydalenie z placówki w przypadku wychowanka pełnoletniego 

 Wszczęcie postępowania karnego 

 

 

 



Rozdział VII 

WYKAZ PRZYWILEJÓW W ZALEŻNOŚCI OD OTRZYMANEJ OCENY RESOCJALIZACYJNEJ 

OCENA WZOROWA: 

1. Możliwość wyjścia poza teren MOW na podstawie Karty Przepustki Jednorazowej, 

również wyjazdu do Elbląga za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur 

2. Możliwość urlopowania do domu rodzinnego 2 razy w miesiącu lub 3 dni 

dodatkowe do planowanego urlopu (za zgodą sądu rodzinnego) 

3. Możliwość oglądania TV po 22.00 w dni wolne od nauki szkolnej 

4. Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych celem reprezentowania ośrodka w 

zawodach, konkursach, występach, wyjazdach 

5. Możliwość wykonywania pracy dodatkowej (zarobkowej) lub społecznej w celu 

podniesienia liczby punktów w ocenie resocjalizacyjnej. 

6. Ocena wzorowa z zachowania utrzymująca się co najmniej przez 3 miesiące 

umożliwia wystąpienie z wnioskiem wychowawcy prowadzącego do Dyrektora o 

nagrodę pieniężną lub rzeczową. 

7. Ocena wzorowa z zachowania semestralna lub końcowa umożliwia wystąpienie z 

wnioskiem wychowawcy prowadzącego PO KONSULTACJI Z Zespołem 

Wychowawczym o zmianę środka wychowawczego na dozór kuratora. 

OCENA BARDZO DOBRA 

1. Możliwość wyjścia poza teren MOW na podstawie Karty Przepustki Jednorazowej, 

również wyjazdu do Elbląga za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur 

2. Możliwość urlopowania do domu rodzinnego 2 razy w miesiącu lub 2 dni 

dodatkowe do planowanego urlopu (za zgodą sądu rodzinnego) 

3. Możliwość oglądania TV po 22.00 w dni wolne od nauki szkolnej 

4. Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych celem reprezentowania ośrodka w 

zawodach, konkursach, występach, wyjazdach 

5. Możliwość wykonywania pracy dodatkowej (zarobkowej) lub społecznej w celu 

podniesienia liczby punktów w ocenie resocjalizacyjnej 

6. Ocena bardzo dobra z zachowania utrzymująca się co najmniej przez 6 miesięcy 

umożliwia wystąpienie z wnioskiem wychowawcy prowadzącego do Dyrektora o 

nagrodę pieniężną lub rzeczową. 

7. Utrzymująca się ocena co najmniej bardzo dobra przez okres 3 miesięcy 

powoduje Pochwałę Dyrektora i List Gratulacyjny do rodziców wychowanka. 

OCENA DOBRA: 

1. Możliwość wyjścia poza teren MOW na podstawie Karty Przepustki Jednorazowej, 

również wyjazdu do Elbląga za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur 



2. Możliwość urlopowania do domu rodzinnego 1 raz w miesiącu lub dodatkowy 1 

dzień do urlopu (za zgodą sądu rodzinnego) 

3. Możliwość oglądania TV po 22.00 w dni wolne od nauki szkolnej 

4. Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych celem reprezentowania ośrodka w 

zawodach, konkursach, występach, wyjazdach 

5. Możliwość wykonywania pracy dodatkowej (zarobkowej) lub społecznej w celu 

podniesienia liczby punktów w ocenie resocjalizacyjnej 

6. Ocena dobra utrzymująca się co najmniej przez okres 3 miesięcy oraz semestralna 

i końcowa spowoduje pozytywną opinię do sądu rodzinnego 

OCENA POPRAWNA: 

1. Możliwość wyjścia poza teren MOW na podstawie Karty Przepustki Jednorazowej, 

również wyjazdu do Elbląga za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur 

2. Możliwość urlopowania do domu rodzinnego 1 raz w miesiącu (za zgodą sądu 

rodzinnego) 

3. Możliwość oglądania TV po 22.00 w dni wolne od nauki szkolnej 

4. Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych celem reprezentowania ośrodka w 

zawodach, konkursach, występach, wyjazdach 

5. Możliwość wykonywania pracy dodatkowej (zarobkowej) lub społecznej w celu 

podniesienia liczby punktów w ocenie resocjalizacyjnej 

OCENA NIEODPOWIEDNIA: 

1. Możliwość urlopowania do domu rodzinnego TYLKO W PRZYPADKU SPRAW 

LOSOWYCH oraz na okres Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Terminy 

wyjazdu i pobytu w domu rodzinnym, w tym urlopu wakacyjnego zostanie 

odpowiednio skrócony. (za zgodą sądu rodzinnego) 

2. Możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, wyrównawczych, 

socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych zgodnie z zajęciami programowymi w 

grupie wychowawczej. 

 

OCENA NAGANNA: 

Brak przywilejów 

Wszelkie decyzje dotyczące udziału wychowanka w zajęciach programowych pozostają w 

gestii Zespołu Wychowawczego. 

Ocena naganna oznacza, że zachowanie wychowanka było niedopuszczalne. 

Nagana Dyrektora oznacza, że zachowanie wychowanka było karygodne i zagrażające jego 

zdrowiu i  bezpieczeństwu lub zdrowiu,  bezpieczeństwu, godności  innych osób.  



Informacja o NAGANIE zostaje niezwłocznie przekazana do sądu rodzinnego i rodziców 
wychowanka. W przypadku rażącego zachowania wychowanka w związku z popełnieniem 
przez niego przestępstwa, zostaną zastosowane środki i procedury wykraczające poza 
wewnętrzny Regulamin wychowanka. 
 
W razie konieczności powiadamia się odpowiednie służby tj. Policję lub pogotowie w celu 
wyizolowania nieletniego lub w celu podjęcia konsultacji specjalistycznej.  
 

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wychowankowie z chwilą przyjęcia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
zapoznają się i akceptują niniejszy Regulamin.  
2. Wychowankowie, którzy dopuścili się wyjątkowo rażącego złamania regulaminu poniosą 
dodatkowe konsekwencje w postaci powiadomienia sądu i wszczęcia starań o zmianę środka 
wychowawczego na poprawczy.  
3. Wobec osób nieletnich, którzy swoją agresywnością powodują zagrożenie dla siebie lub 
innych możliwe jest zastosowanie środków przymusu bezpośredniego zgodnie z Ustawą o 
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz.109).  
4. W sprawach najpoważniejszych, kwalifikowanych jako popełnienie przestępstwa na 
terenie i podczas pobytu w ośrodku konsekwencje wykraczają poza niniejszy Regulamin i 
obejmują rutynową procedurę prawno – karną.  
 
 

Rozdział IX 
Akty prawne: 

 Konwencja Praw Dziecka 
 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
 Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 10 grudnia 2010 

roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, 
przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym 
ośrodku wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii    


