REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
OŚRODKA ZAKWATEROWANIA WYCHOWANKÓW
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM
IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
W BOCHNI
(aktualizacja: wrzesień 2020)

Podstawa prawna
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Art.72 – prawa dziecka.
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z późniejszymi
zmianami).
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.
4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (z późniejszymi zmianami).
5. Prawo Oświatowe z dn. 11.01. 2017 r.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie
publicznych placówek oświatowo wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych oraz placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (z późniejszymi zmianami).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (z późniejszymi zmianami).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
ramowych statutów placówek publicznych.
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12. Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego
w Bochni.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§.1
Regulamin określa zasady działalności Ośrodka oraz prawa i obowiązki jego mieszkańców.

§. 2
Budynek ośrodka zakwaterowania wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego zlokalizowany jest w Bochni przy ul Kazimierza
Wielkiego 67.
§. 4
1. Ośrodek

zakwaterowania wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Bochni jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym.
2. Ośrodek jest placówką koedukacyjną (wydzielone części piętra dla dziewcząt i dla
chłopców) zapewniającą zakwaterowanie, wyżywienie oraz całodobową opiekę
dla wychowanków ośrodka w okresach trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
3. Bezpośredni nadzór nad ośrodkiem sprawuje dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego.
§. 5

1. Ośrodek spełni zadania:
a. Wychowawcze, opiekuńcze i których celem jest przygotowanie wychowanków
do samodzielnego życia.
b. Wspomagające proces kształcenia wychowanków.
c. Zapewniające wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i nauki.
d. Stwarzające wychowankom warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
2. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych oraz profilaktycznych przebiega
we współpracy ze szkołą, rodzicami, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi
oraz instytucjami w środowisku.
§. 6

1. Ośrodek prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(od poniedziałku do piątku) za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.
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2. Ośrodek zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla wychowanków mieszkających
poza terenem miasta Bochnia.
3. W szczególnych przypadkach w ośrodku mogą mieszkać również wychowankowie
z terenu miasta Bochnia.
4. Wniosek o przyjęcie do ośrodka składają rodzice lub pełnoletni wychowankowie
do dyrektora placówki. Druk dostępny w sekretariacie oraz na stronie ośrodka.
5. Podanie o miejsce w ośrodku należy składać do dyrekcji placówki w określonym
terminie (do 30 czerwca), a w szczególnych przypadkach w każdym terminie.
6. Wychowankowie mogą być przyjęci do ośrodka w innym terminie tylko w przypadku,
gdy ośrodek posiada wolne miejsca.
7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ośrodka nie powinni mieć przeciwwskazań
zdrowotnych do zamieszkania w ośrodku oraz zbiorowego żywienia.
8. Pobyt wychowanka w ośrodku jest bezpłatny. Rodzice, prawni opiekunowie wnoszą
jedynie opłatę za posiłki z których korzysta uczeń, równą wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie.
§. 7

1. Wychowankowie korzystający z całodobowej opieki są zgłaszani do tymczasowego
meldunku w Urzędzie Miasta Bochnia.
2. Za tymczasowe zameldowanie i wymeldowanie wychowanka odpowiada upoważniony
przez dyrektora pracownik ośrodka.
3. Zameldowanie wychowanka odbywa się na okres od dnia zamieszkania do dnia
zakończenia nauki w ośrodku.
4. Rezygnacja z pobytu w ośrodku następuje, na pisemny wniosek rodzica
lub pełnoletniego wychowanka i wiąże się z wymeldowaniem wychowanka.
5. Wychowanek może być zwolniony z ośrodka w trakcie trwania zajęć szkolnych w ciągu
tygodnia osobiście przez rodzica, prawnego opiekuna bądź na podstawie pisemnej zgody
rodziców i prawnych opiekunów.
§. 8

Ośrodek zakwaterowania wychowanków realizuje działalność opiekuńczo – wychowawczą
w oparciu o statutowe zadania Ośrodka Szkolno - Wychowawczego na podstawie rocznych
planów pracy które opracowywane są zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym
ośrodka uwzględniając priorytety przyjęte przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny.
§.9

Realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych ośrodka służą następujące rodzaje zajęć:
1. Zajęcia gospodarstwa domowego.
2. Zajęcia manualne i plastyczne.
3. Zajęcia ruchowe.
4. Zajęcia doskonalące orientację w przestrzeni.
5. Zajęcia czytelnicze.
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6. Zajęcia higieniczno-porządkowe.
7. Zajęcia umuzykalniające.
8. Inne, w zależności od potrzeb wychowanków.
§.10
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy wychowanków m.in. pieniądze,
telefony komórkowe, urządzenia multimedialne, itp.
§.11
Na terenie ośrodka jest prowadzony monitoring.

ROZDZIAŁ II
Organizacja ośrodka.
§.12
1. Szczegółową organizację ośrodka określa arkusz organizacyjny opracowany przez

dyrektora ośrodka, zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Gospodarkę miejscami w ośrodku prowadzi osoba do tego celu wyznaczona
w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.
3. Każda grupa opiekuńczo – wychowawcza powierzona jest opiece zespołowi
wychowawców.
§.13
1. Wychowawcy sprawują opiekę pedagogiczną i wychowawczą w godzinach od 6.00

2.
3.
4.
5.
6.
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do 22.00 z wyłączeniem czasu gdy wychowankowie uczestniczą w zajęciach
edukacyjnych.
Opiekę w godzinach nocnych, tj. od 22.00 do 6.00 sprawują co najmniej dwie osoby, tj.
wychowawca i opiekun nocny.
W ośrodku organizuje się zajęcia uwzględniające zainteresowania i predyspozycje
wychowanków.
Z każdą grupą wychowawczą pracuje dwóch lub trzech wychowawców grupy
wg tygodniowego planu pracy.
Wychowawca obejmujący dyżur ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy,
nad którą sprawuje opiekę.
Podczas dyżuru wychowawca współpracuje z pracownikami pedagogicznymi szkoły,
oraz pielęgniarką szkolną.
W razie nieobecności wychowawcy ośrodek organizuje zastępstwa.

Ośrodek zapewnia warunki do nauki i wychowania organizując pracę dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą w grupach wychowawczych zgodnie ze Statutem Ośrodka.
8. W ośrodku obowiązuje Plan dnia.
9. Na terenie ośrodka obowiązują nagrody i kary zgodnie ze Statutem Ośrodka.
7.

§.14
1. Ośrodek zapewnia wychowankom optymalne warunki pobytu w okresie nauki szkolnej

jak zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku,
utrzymania codziennej higieny osobistej, a w szczególności:
a. Indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku,
nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych
i przyborów osobistych.
b. Właściwe oświetlenie.
c. Łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający
intymność i zgodność z zasadami higieny.
d. Ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli.
e. Warunki do utrzymania higieny osobistej.
f. Miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych.
2. Ponadto ośrodek zapewnia również pomieszczenia rekreacyjno - wypoczynkowe
odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych, pomieszczenie umożliwiające
organizację spotkań całej społeczności, odpowiednio wyposażone pomieszczenia
do prowadzenia zajęć oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem, kącik kuchenny
do przygotowania samodzielnych posiłków oraz pokój dla chorych.
§.15

1. Wychowanek który zostaje przyjęty do ośrodka zgłasza się wraz z rodzicami,
opiekunami prawnymi na pierwsze spotkanie organizacyjne z wychowawcą lub osobą
do tego wyznaczoną przez dyrektora ośrodka.
2. Opiekunowie dziecka zobowiązani są do uczestniczenia w rozmowie wstępnej
z w/w osobami podczas której dokonane zostaną ustalenia dotyczące aktualnego zdrowia
dziecka, dojazdów i powrotów dziecka z ośrodka, niezbędnego wyposażenia na czas
pobytu na terenie ośrodka, form utrzymywania kontaktów z wychowawcą grupy,
obowiązku naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez
ich dziecko oraz zasad korzystania z telefonów komórkowych.
3. Przydziału wychowanka do grupy wychowawczej dokonuje wychowawca ośrodka
lub osoba do tego wyznaczona przez dyrektora ośrodka w porozumieniu z pozostałymi
wychowawcami internatu.
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§.16
1. Ośrodek współdziała z rodzicami i opiekunami wychowanków w zakresie spraw
dotyczących postępów w nauce, rozwiązywania problemów wychowawczych,
materialnych oraz organizacyjnych ośrodka.
2. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami i opiekunami wychowanków w ciągu całego
roku szkolnego.
§.17
1. Ośrodek

zapewnia wychowankom codzienne całodzienne wyżywienie zgodne
z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia.
2. Wysokość opłat za posiłki, a także i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
3. W przypadku nieobecności lub faktu niekorzystania z posiłku wychowanka, rodzic
ma obowiązek zgłosić kierownikowi gospodarczemu rezygnację z wyżywienia
najpóźniej do godziny 8.00 dnia w którym wychowanek nie będzie obecny
lub nie będzie korzystał z posiłku.
§.18

1. Wychowankowie ośrodka podzieleni są na grupy wychowawcze. Liczba wychowanków
w grupie opiekuńczo - wychowawczej odpowiada liczbie uczniów w oddziale
specjalnym.
2. Grupa wychowawcza jest podstawową formą działalności opiekuńczo - wychowawczej
ośrodka i stanowi w nim podstawową komórkę samorządności.
3. Grupą wychowawczą opiekują się przydzieleni wychowawcy grupy, którzy
współdziałają z młodzieżą podczas realizacji zadań wynikających z planu pracy grupy.
4. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustalają wychowawcy zgodnie z treścią planów
pracy grupy.
5. Rozkład dnia i tygodnia w ośrodku uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz ośrodka
i szkoły, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku.
6. Szczegółowe zadania w zakresie opieki i wychowania są realizowane w grupach
wychowawczych ośrodka przez wychowawców i przy współudziale Rady Ośrodka.
§.19
1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w ośrodku uczestniczą w tworzeniu Rady

Ośrodka.
2. Radę Ośrodka tworzy trzech wychowanków wybranych w głosowaniu ogólnym wśród
wychowanków.
3. Przewodniczącym Rady Ośrodka staje się wychowanek, który uzyskał największą liczbę
głosów.
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§. 20
1. Na terenie ośrodka dla uczniów, którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na czas

2.
3.
4.
5.
6.

pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia opieki w szkole, działa świetlica.
Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez
rodziców.
Świetlica prowadzi działalność opiekuńczą, dydaktyczną, wychowawczą i kulturalną.
Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy odpowiada liczbie uczniów
w oddziale specjalnym.
Na wniosek rodziców ośrodek zapewnia wychowankom świetlicy ciepły posiłek zgodne
z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia.
Rodzice dziecka ponoszą odpłatność za świadczenia w postaci posiłków, z których
korzysta wychowanek w ośrodku na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§.21

1. W ośrodku nie może przebywać wychowanek z objawami infekcji wirusowej,
bakteryjnej lub innych stanów chorobowych wymagających leczenia w warunkach
domowych ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych wychowanków.
2. Podczas nieobecności pielęgniarki szkolnej w godzinach popołudniowych w przypadku
stwierdzenia stanu chorobowego u przywiezionego przez rodziców dziecka,
wychowawca może odmówić przyjęcia wychowanka do ośrodka.
3. W razie stwierdzenia stanu chorobowego u wychowanka mieszkającego w ośrodku
obowiązuje procedura postępowania w razie stanów chorobowych.
4. W przypadku niedostarczenia leków lub aktualnego zlecenia lekarskiego dla
wychowanka będącego w leczeniu stałym, dziecko nie zostanie przyjęte do ośrodka
do momentu uregulowania przez rodzica wymienionych zaległości.
§.22
1. Wychowankowie pozostający w stałym leczeniu podawane mają lekarstwa przez
wychowawców wyłącznie w oparciu o zlecenie lekarskie oraz na podstawie pisemnego
upoważnienia rodziców.
2. Za podawanie lekarstw odpowiedzialna jest pielęgniarka w godzinach swej pracy.
3. W godzinach w których nie pracuje pielęgniarka, wychowawcy podają lekarstwa
wychowankom pozostającym w stałym leczeniu w oparciu o pisemną zgodę udzieloną
na początku danego roku szkolnego lub w innym czasie przez rodzica/prawnego
opiekuna po uprzednim przeszkoleniu przez pielęgniarkę szkolną.
4. Rodzice przekazują leki w oryginalnym opakowaniu wraz ze zleceniem lekarza
i pisemnym upoważnieniem, pielęgniarce szkolnej lub osobiście wychowawcy grupy.
5. Leki do wydania są przygotowywane przez pielęgniarkę szkolną w indywidualnych,
podpisanych imieniem i nazwiskiem kubeczkach umieszczonych w organizerze.
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6. Wychowawcy odnotują fakt podawania lekarstw w czasie pełnionego prze siebie dyżuru
w formie pisemnej w rejestrze podanych leków (data, imię i nazwisko wychowanka oraz
podpis podającego lekarstwo).
7. Za kontrole stanu lekarstw oraz aktualnych zleceń lekarskich dla dzieci będących
w stałym leczeniu odpowiada pielęgniarka szkolna.

§.23

1. Przyjazd wychowanka do ośrodka po dniach wolnych powinien nastąpić w dniu nauki od
godz. 6.30 do 7.30, lub w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu
z wychowawcą w godz. 13.00 do 18.00.
2. Wyjazdy do domów rodzinnych, placówek stałego zameldowania, odbywają się w każdy
piątek lub inne dni kończące naukę do godziny 16:00.
3. W przypadku niemożności powrotu z domu do ośrodka (np. choroba, zdarzenie losowe)
należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę grupy lub
sekretariat szkoły.
4. Wyjazd do domu rodzinnego i powrót do ośrodka odbywa się pod opieką rodziców,
opiekunów prawnych lub innych upoważnionych osób.
5. Wychowankowie mogą samodzielnie wyjeżdżać z ośrodka na podstawie pisemnej zgody,
oświadczenia rodziców. W przygotowanym oświadczeniu, zgodzie rodzic, prawny
opiekun bierze pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu
z placówki.
6. Na podstawie pisemnej zgody rodziców, prawnych opiekunów wychowanek pełnoletni
może wyjść z ośrodka określając godzinę powrotu:
a. Dodatkowe zajęcia pozaszkolne.
b. Wyjścia do miasta.
7. Wychowanek wychodząc lub wracając do ośrodka ma obowiązek zgłoszenia tego faktu
8.

wychowawcy.
Odwiedziny wychowanków w ośrodku mogą odbywać się po zakończeniu nauki szkolnej do
godz.18.00 w uzgodniony z wychowawcą grupy sposób, nie zakłócający charakteru opiekuńczo
– wychowawczego ośrodka.

Miejsce odwiedzin wskazuje wychowawca w trosce o bezpieczeństwo i zachowanie
poczucia intymności wychowanków ośrodka oraz osób odwiedzających.
10. Rodzice, opiekunowie prawni mogą zabierać wychowanków ośrodka poza jego teren
po uprzednim zgłoszeniu planowanego wyjścia wychowawcy, potwierdzając pisemnie
przejęcie opieki nad dzieckiem i określając godzinę powrotu do ośrodka.
11. Osoby pełnoletnie niebędące rodzicami lub opiekunami prawnymi mogą zabierać
wychowanków poza teren ośrodka pod warunkiem przedstawienia pisemnego
upoważnienia rodzica, opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.
9.
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12. Rodzice mogą kontaktować się drogą telefoniczną z swymi dziećmi będącymi
wychowankami ośrodka w sposób niezakłócający harmonogramu zajęć na terenie
ośrodka.
13. W razie potrzeby kontaktu z rodzicem do dyspozycji wychowanków jest telefon stacjonarny –
na prośbę wychowanka.

ROZDZIAŁ III
Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi.
§.24

Rodzice, opiekunowie prawni mają prawo do:
1. Uzyskiwania rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia, samopoczucia, zachowania
i postępów dziecka.
2. Regularnych kontaktów z wychowawcami i opiekunami w ośrodku.
3. Uzyskiwania wsparcia wychowawców w zakresie rozwiązywania problemów
wychowawczych.
§.25

Rodzice, opiekunowie prawni mają obowiązek:
1. Złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do ośrodka.
2. Informowania na bieżąco o zmianach w zakresie sytuacji prawnej dziecka.
3. Informowania na bieżąco o zmianach w stanie zdrowia dziecka i przyjmowanych
lekach.
4. Uiszczania opłat za wyżywienie.
5. Współpracowania z wychowawcami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów
wychowawczych.
6. Zaopatrzenia dziecka w niezbędne rzeczy osobiste (ubrania, przybory toaletowe, itp.)
oraz opisanie rzeczy osobistych dziecka imieniem i nazwiskiem.
7. Zorganizowania transportu do/z ośrodka o umówionej porze.
8. Odebrania z ośrodka dziecka chorego.
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ROZDZIAŁ IV
Obowiązki i uprawnienia wychowów ośrodka.
§.26

Realizując zadania opiekuńczo - wychowawcze nad grupą wychowanków mieszkających
w ośrodku, wychowawca podejmuje działania z zakresu:
1. Inspirowania i kierowania samorządną działalnością grupy którą w razie potrzeby
wspiera.
2. Wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji.
3. Jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy.
4. W sposób stały dokonuje oceny i ewaluacji działalności poszczególnych
wychowanków oraz działalności całej grupy.
§.26

Do podstawowych obowiązków wychowawcy ośrodka należy:
1. Systematyczne i planowe poznawanie grupy wychowawczej i poszczególnych
wychowanków, ich potrzeb, stanu zdrowia, zainteresowań, dążeń i trudności oraz
stopnia uspołecznienia.
2. Terminowe opracowanie i dokładne realizowanie rocznych planów pracy.
3. otoczenie wychowanków właściwą opieką, stworzenie im właściwego środowiska
wychowawczego.
4. Codzienne egzekwowanie w grupie wychowawczej wymogów w zakresie higieny
osobistej, zachowania porządku, zasad kultury, właściwych stosunków międzyludzkich.
5. Stałe przebywanie wśród wychowanków, organizowanie nauki własnej, w razie
potrzeby udzielanie im odpowiedniej pomocy.
6. Codzienne organizowanie czasu wolnego, oraz służenia radą i pomocą
w przygotowaniu zajęć lub imprez.
7. Staranne i regularne przygotowanie się do zajęć i prowadzenie dokumentów pracy,
w tym dzienników zajęć.
8. Dokonywanie oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy.
9. Ścisłe przestrzeganie dyscypliny regulaminu, czasu pracy, który ustalany jest
w planie pracy i harmonogramie pracy wychowawcy.
10. Szczególną dbałość o powierzony do użytku wychowanków majątek.
11. Przestrzeganie przepisów BHP oraz p. poż.
12. Utrzymywanie stałych kontaktów informacyjnych i wymiana doświadczeń ze szkołą
i domem rodzinnym wychowanków.
13. Podejmowanie ogólnych prac wynikających z organizacji działalności ośrodka oraz
wykonywanie czynności dodatkowych zleconych przez dyrektora ośrodka.
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§.27
1.
2.

Szczegółowy zakres prac i obowiązków wychowawcy wynika z wdrożonego
i realizowanego rozkładu zajęć na terenie ośrodka.
W ośrodka zakwaterowania wychowanków obowiązuje następujący plan dnia:
6:45 – 7:00 Pobudka, ścielenie łóżek, poranna toaleta.
7:00 – 7:30 Śniadanie.
7:30 – 7:45 Mycie zębów, pakowanie książek i II śniadania.
7:45 – 8:00 Wyjście do szkoły.
8:00 – 12:15 – 13:05 Zajęcia w szkole.
12:15 – 13:05 – 13:55 Powrót z szkoły do internatu oraz zajęcia świetlicowe.
13:00 – 14:00 – 15:00 Obiad. Cisza poobiednia.
15:00 – 16:00 Zajęcia w 4 grupach wychowawczych.
16:00 – 16:30 Podwieczorek.
16:30 – 17:45 Nauka własna (gr. I i II). Zajęcia świetlicowe (gr. III i IV).
17:45 – 18:00 Toaleta wieczorna, przygotowanie sal do snu.
18:00 – 18:30 Kolacja.
18:30 – 19:45 Toaleta wieczorna, prace porządkowe w salach, przyznawanie
punktów w konkursie czystości.
19:45 – 21:00 Zajęcia wg zainteresowań – czytelnicze, komputerowe, plastyczne,
sportowe, etc.
21:00 – 6:30 Cisza nocna.
§. 28

Uprawnienia wychowawcy:
1. Wychowawca ma prawo wyboru metody i formy pracy z grupą wychowawczą
w ogólnie przyjętych ramach z uwzględnieniem planu pracy i regulaminu.
2. Postulaty oraz wnioski dotyczące grupy i własnej pracy może przedstawić dyrektorowi,
radzie pedagogicznej ośrodka.
3. Wychowawca ma prawo do przedstawienia kandydatów do nagradzania przez ośrodek
i szkołę.
4. W porozumieniu z rodzicami decyduje o przebywaniu wychowanka swojej grupy
wychowawczej poza terenem ośrodka w czasie innym niż wynika to z rozkładu zajęć.
5. W czasie przejawów agresji przez wychowanka, wychowawca ma prawo powstrzymać
go przed zrobieniem sobie krzywdy, skrzywdzeniem innego dziecka lub dewastacją
mienia stosując odpowiednią procedurę postępowania.
6. W przypadku każdej trudności może się odwołać do rady i pomocy zespołu
wychowawczego, psychologa, pedagoga oraz dyrektora ośrodka.
§. 29

1.
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Pracownicy pedagogiczni ośrodka wchodzą w skład Rady Pedagogicznej SOSW
w Bochni.

2.

Pracownicy pedagogiczni ośrodka wchodzą w skład zespołów ds. planowania
i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki wychowanka ośrodka.

§. 30

Wychowanek ma prawo do:
1. Bezpłatnego zakwaterowania oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia.
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych ośrodka służących do nauki własnej.
3. Rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień.
4. Wypoczynku i uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w ośrodku oraz
ma prawo uczestniczenia również w innych zajęciach proponowanych przez ośrodek.
5. Korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
6. Korzystania z pomocy wychowawców w sprawach osobistych oraz dotyczących nauki
i pobytu w ośrodku.
7. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
8. Przyjmowania osób odwiedzających w ośrodku (rodziców, opiekunów itp.), jeśli nie
zakłóca to procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz dydaktycznego.
9. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych ośrodka.
10. Korzystania z pomocy i wsparcia pielęgniarki szkolnej.
11. Prawa głosu i kandydowania podczas dokonywanych wyborów Rady Ośrodka.
12. Korzystania z telefonu komórkowego wg określonych zasad:
a. W czasie wolnym od zajęć.
b. Po godzinie 20.30 (w szczególnych przypadkach, za zgodą wychowawcy).
c. Z uwagi na ciszę nocną grup młodszych o godzinie 20.30, każdy wychowanek
zostawia telefon w pokoju wychowawców.
§. 31
Wychowanek ma obowiązek:

1.

Systematycznie uczyć się i wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać racjonalnie czas
i warunki do nauki.

2.

Uczestniczenia we wszystkich zajęciach wychowawczych oraz dydaktycznych na terenie

3.
4.

ośrodka.
Dbać o estetykę pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia ośrodka.
Uczestniczyć w pracach społecznie – użytecznych na rzecz szkoły, ośrodka,
środowiska.

5.
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Wykonywać polecenia wydawane przez wychowawców i pracowników niepedagogicznych
ośrodka odnoszących się do funkcjonowania wychowanka w/na terenie ośrodka.

6.
7.
8.

Udzielać współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej.
Dbać o zdrowie, higienę osobistą, estetykę ubioru, kulturę słowa.
Utrzymywać porządek i czystości w szafkach, rzeczach osobistych oraz pomieszczeniach
grupowych oraz ośrodka.

9. Przestrzegać rozkładu dnia w ośrodka.
10. Brać udział w dyżurach wewnętrznych grupy oraz na stołówce ośrodka.
11. Ponosić odpowiedzialność materialną w sposób indywidualny bądź zbiorowy
za zniszczone mienie ośrodka.
12. Współuczestniczyć w realizacji zadań podejmowanych w ośrodka przez grupę
wychowawczą.
13. Uczestniczyć w zajęciach, imprezach i uroczystościach organizowanych dla całej społeczności
ośrodka.
14. Przestrzegać podstawowych zasad kultury w kontaktach między mieszkańcami
i pracownikami ośrodka i odnosić się do innych z szacunkiem.
15. Przestrzegać ustalonej godziny ciszy nocnej.
16. Stosować się do przepisów BHP i przeciwpożarowych.
17. Powiadomienia wychowawcy lub innego pracownika ośrodka o zauważonych zagrożeniach
dla życia lub zdrowia, a także o zauważonych usterkach technicznych.

18. Nie oddalać się samowolnie bez zgody wychowawcy poza teren grupy, ośrodka.
19. Właściwie zachowywać się poza ośrodkiem i dbać o dobre imię ośrodka.

ROZDZIAŁ VI
Obowiązujące zakazy
§. 32

Wychowankom w ośrodku zabrania się:
1. Posiadania i spożywania alkoholu.
2. Przychodzenia do ośrodka pod wpływem alkoholu.
3. Posiadania i palenia papierosów, e-papierosów i innych środków zawierających
nikotynę.
4. Zażywania środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki, napoje
energetyczne, itp.) oraz przebywania na terenie ośrodka pod wpływem wymienionych
środków.
5. Posiadania i rozprowadzania na terenie ośrodka środków psychoaktywnych, które
związane jest z powiadomieniem Policji oraz odpowiedzialnością karną.
6. Posiadania i używania przedmiotów mogących zagrażać zdrowiu lub życiu
mieszkańcom ośrodka.
7. Niszczenia mienia ośrodka.
8. Używania siły fizycznej w stosunku do innych wychowanków, pracowników ośrodka.
9. Dokonywania samouszkodzeń, samookaleczeń.
10. Przywłaszczania sobie mienia ośrodka, kolegów, pracowników.
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Przebywania poza terenem ośrodka bez zgody wychowawców.
Przebywania w ośrodku w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
Wprowadzania osób postronnych na teren ośrodka bez uzyskania zgody wychowawcy.
Wynoszenia naczyń kuchennych ze stołówki.
Samowolnego zmieniania zamieszkiwanego pokoju.
Przenoszenie mebli i innego sprzętu.
Korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć obowiązkowych w ośrodku
samodzielnego podłączanych do sieci elektrycznej i korzystania w sypialniach
ze sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
19. Przywożenia na teren ośrodka bez wcześniejszej zgody wychowawcy urządzeń
elektronicznych i multimedialnych.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ROZDZIAŁ VII
Nagrody i kary

§ 33
Nagany i kary nie podlegają stopniowaniu. Nakładane są na wychowanka w zależności od rodzaju i rangi
osiągnięć lub przewinień.

§ 34
1.

2.

Za wzorową i przykładną postawę w nauce i zachowaniu wychowanek może otrzymać:
a. Pochwałę wychowawcy grupy wobec wychowanków.
b. Pochwałę na cotygodniowym apelu z wpisem do „zeszytu zachowań”.
c. Pochwałę lub wyróżnienie dyrektora ośrodka.
d. List pochwalny do rodziców.
e. Przyznanie stopnia „ Wzorowego wychowanka”.
f. Nagrodę rzeczową.
Wymienione nagrody mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
§ 35

Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu ośrodka oraz za naruszenie zasad współżycia
społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność ośrodka, nieprzestrzeganie oraz nie
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wywiązywanie się z obowiązków mogą być zastosowane wobec wychowanka m.in. następujące
kary:
1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę.
2. Upomnienie wobec grupy.
3. Pozbawienie prawa korzystania z urządzeń multimedialnych.
4. Upomnienie na apelu wobec wszystkich wychowanków.
5. Nagana z wpisaniem do „zeszytu zachowań”.
6. Wysłanie informacji do rodziców lub opiekunów.
7. Przeniesienie do innej sali sypialnej.
8. Przeniesienie do innej grupy opiekuńczo – wychowawczej.
9. Zawieszenie w prawach wychowanka internatu na czas określony lub na stałe.
§. 36
W ciągu roku szkolnego dla wszystkich wychowanków na terenie ośrodka organizowany jest
konkurs „Wzorowy wychowanek”.
§. 37
1.
2.
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Sprawy nieuregulowane w Regulaminie ośrodka zakwaterowania wychowanków
określają obowiązujące przepisy.
Przepisy niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

