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Załącznik do Regulaminu Wychowanka MOW w Kamionku Wielkim

ZASADY POBYTU WYCHOWANKÓW

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. Obowiązkiem  nieletniego jest nauka i wypełnianie obowiązków szkolnych oraz właściwe
funkcjonowanie w otoczeniu społecznym, w grupie wychowawczej, w klasie i poza
placówką.

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

4. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek stosować się do Regulaminu, poleceń
nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników ośrodka.

5. 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.

6. 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.

WYCHOWANEK MA PRAWO DO:

1. Znajomości regulaminu, swoich praw, zapoznania się z IPET.
2. Rzetelnej informacji na temat swoich postępów w nauce i oceny  zachowania.
3. Opieki przedmedycznej i specjalistycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
4. Ochrony prywatności, przed przemocą i agresją oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
5. Odwiedzin rodziców zgodnie z  Regulaminem Odwiedzin oraz kontaktu z rodziną.
6. Nauki i rozwijania zainteresowań, talentów i uzdolnień.
7. Uczestnictwa w organizowanych imprezach, uroczystościach, świętach i obrzędach
     religijnych.
8. Korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
9. Promocji śródrocznej zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej.

10. Urlopowania do domu rodzinnego na wniosek Zespołu Wychowawczego, po uzyskaniu
        zgody Sądu i  Dyrektora MOW.

W zakresie praw przyjmuje się ograniczenia w związku z faktem umieszczenia w
MOW na podstawie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ograniczenia te
dotyczą:

1. Swobody przemieszczania się i opuszczania grupy wychowawczej i terenu placówki bez
zgody wychowawcy.

2. Dysponowania pieniędzmi własnymi lub otrzymanymi z domu rodzinnego bez wiedzy
wychowawcy.

3. Posiadania rzeczy osobistych uznanych za niebezpieczne, szkodliwe lub obsceniczne.
4. Prawo do kontaktu z rodziną może być ograniczone przez sąd rodzinny a rozmowy

telefoniczne odbywają się w możliwym terminie w obecności wychowawcy.
5. Prawo do uczestniczenia w praktykach religijnych poza ośrodkiem może być ograniczone

stopniem zaufania do podopiecznego.
6. Prawo do ochrony prywatności w części odnoszącej się do korespondencji może być w

szczególnych przypadkach ograniczone przez względy bezpieczeństwa lub ochrony
wychowanka.
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WYCHOWANEK MA OBOWIĄZEK:

1. Przestrzegania Statutu MOW, Regulaminu Wychowanka i zasad ustalonych w danej grupie
wychowawczej.

2. Respektowania norm i zasad przyjętych w placówce.
3. Przestrzegania harmonogramu/rozkładu dnia w tym ciszy nocnej.
4. Stosowania się do wymagań, poleceń wychowawczych, nałożonych kar i środków

wychowawczych (nagan, upomnień, zakazów i nakazów) oraz wykonywania poleceń
pracowników ośrodka.

5. Wykonywania dyżurów porządkowych i  odrabiania prac domowych.
6. Wypowiadania się i wyrażania swoich opinii w sposób kulturalny i akceptowany społecznie.
7. Kulturalnego  zachowania  się w placówce i  poza nią ( m.in. podczas urlopowania,

wyjazdów edukacyjnych, wycieczek, wyjść).
8. Terminowego powrotu z udzielonego urlopu.
9. Wyrażania swoich emocji w sposób akceptowany społecznie.

10. Powstrzymywania się od stosowania wszelkich form agresji wobec innych osób, w tym
także kradzieży, wymuszeń, szantażu, gróźb.

11. Poszanowania godności innych.
12. Reagowania i przeciwstawiania się wszelkim formom agresji, dyskryminacji, demoralizacji i

przemocy.
13. Oddania do depozytu telefonu komórkowego, pieniędzy i rzeczy uznanych przez

pracownika ośrodka za niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia.
14. Uczestnictwa w zajęciach szkolnych i  programowych odbywających się na terenie

placówki.
15. Dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
16. Szanowania własnej i cudzej pracy.
17. Dbania o higienę osobistą.
18. Kulturalnego zachowania wobec personelu kuchni i kulturalnego  spożywania posiłków.
19. Dbania o mienie ośrodka (wyposażenie pomieszczeń szkolnych, grup wychowawczych

oraz obiektów sportowych).

WYCHOWANKOWI ZABRANIA SIĘ:

1. Opuszczania grupy wychowawczej, szkoły i 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.

W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW I ZAKAZÓW PRZYJMUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

1. Za szczególnie zagrażające i rażące uznaje się stosowanie przemocy i każdorazowo
traktowane jest jako czyn wysoce naganny i podlega negatywnej ocenie.

2. Znęcanie się nad drugim człowiekiem, upokarzanie, zmuszanie do zachowań niegodnych,
poniżających i wstydliwych traktowane jest jako przestępstwo i powoduje wdrożenie
procedur wynikających z przepisów prawa.

3. Wychowanków obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie ośrodka, a
także poza terenem, w czasie wyjść, wyjazdów i powrotów z urlopowania. Używanie
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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.

5. 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.

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

7. Zgoda na samodzielne wyjście poza teren ośrodka wymaga posiadania Karty Przepustki
Jednorazowej i przysługuje wychowankom, którzy posiadają zgodę z Sądu i mają co
najmniej poprawną ocenę z zachowania a decyzję o jej wydaniu podejmuje wychowawca
pełniący dyżur.

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

9. Ocena resocjalizacyjna odbywa się 2 razy w miesiącu. Celem oceny śródmiesięcznej
poprzedzającej ocenę miesięczną jest pomoc wychowankowi w poprawie zachowania.

10. Przeniesienie nieletniego do innego MOW może nastąpić w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego, na
podstawie opinii zespołu psychologiczno – pedagogicznego.

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

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
(System Oceny Wychowanka). 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

Ø Podwyższenie oceny resocjalizacyjnej,
Ø Ustna pochwała nauczyciela lub wychowawcy na forum grupy z wpisem do akt,
Ø Pochwała na piśmie, wręczona na forum społeczności ośrodka z wpisem do akt,
Ø Pochwała Dyrektora z wpisem do akt, jeśli przez kolejne 3 miesiące występuje ocena co

najmniej bardzo dobra z zachowania,
Ø List Pochwalny do sądu rodzinnego i rodziców,
Ø Wyróżnienie na apelu,
Ø Możliwość korzystania z przywilejów,
Ø Dodatkowe dni urlopu lub dodatkowy urlop ustalony przez Zespół Wychowawczy,
Ø Nagroda rzeczowa,
Ø Wniosek do sądu rodzinnego o zmianę środka wychowawczego na dozór kuratora w

przypadku uzyskania wzorowej opinii semestralnej lub końcowej.
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KONSEKWENCJE NEGATYWNE – KARY WYCHOWAWCZE:

Ø Obniżenie oceny resocjalizacyjnej,
Ø Upomnienie ustne wychowawcy lub nauczyciela na forum grupy,
Ø Upomnienie Zespołu Wychowawczego lub Wychowawcy Klasy na forum grupy/klasy z

wpisem do akt,
Ø Upomnienie na piśmie Wicedyrektorów MOW i Dyrektora - na forum społeczności ośrodka

z wpisem do akt,
Ø Nagana Wicedyrektorów i Dyrektora ośrodka – wręczona na forum społeczności ośrodka z

wpisem do akt i informacją do sądu rodzinnego i rodziców,
Ø Ograniczenie swobody i odebranie przywilejów w ramach zasad obowiązujących w grupie

wychowawczej,
Ø Przeniesienie do innej grupy wychowawczej,
Ø Przeniesienie do innej placówki,
Ø Przydział dodatkowych obowiązków,
Ø Skrócenie urlopowania,
Ø Wydalenie z placówki w przypadku wychowanka pełnoletniego,
Ø Wszczęcie postępowania karnego.


