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ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Nazwa placówki brzmi: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Pod żaglami  

2. Siedziba placówki: Pomorska Wieś 40, 82-316 Milejewo, woj.  warmińsko-mazurskie. 

3. Placówka może posługiwać się nazwą skróconą: MOS Pod żaglami 

 

§2 

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Pod żaglami, zwany dalej Ośrodkiem,  jest placówką 

niepubliczną powołaną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych przeznaczoną dla dzieci i 

młodzieży, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w 

funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga 

stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i socjoterapii oraz posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 

2. Organem prowadzącym Ośrodek jest Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych  z siedzibą   

w Komorowie Żuławskim, 82-310 Elbląg wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 363115. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Warmińsko-Mazurski 

Kurator Oświaty w Olsztynie.  

 

§3 

1. W skład Ośrodka wchodzi szkoła podstawowa specjalna z klasami od IV do VIII o 

nazwie: Szkoła Podstawowa Specjalna Pod żaglami w Pomorskiej Wsi, zwana dalej Szkołą.  

2. Wychowanek Ośrodka uczęszcza do Szkoły przy Ośrodku tj. Szkoły Podstawowej 

Specjalnej Pod żaglami w Pomorskiej Wsi. 

3.  Statut Szkoły stanowi odrębny dokument.  
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ROZDZIAŁ II SŁOWNICZEK 

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. Ośrodku- należy przez to rozumieć Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Pod żaglami w 

Pomorskiej Wsi, 

2. Statucie-  należy  przez to rozumieć statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Pod 

żaglami w Pomorskiej Wsi 

3. Nauczycielach- należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców, psychologów i 

innych pracowników pedagogicznych, 

4. Wychowanku- należy przez to rozumieć wychowanka Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii Pod żaglami w Pomorskiej Wsi 

5. Szkole-  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną Pod żaglami 

funkcjonująca przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Pod żaglami w Pomorskiej Wsi 

(Gmina Milejewo, województwo warmińsko-mazurskie), która jest  szkoła podstawową 

specjalną  

6. Uczniu- należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej Pod żaglami prowadzonej 

jako szkoła podstawowa specjalna.  
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ROZDZIAŁ III MISJA, ZASADY, CELE, ZADANIA, SPOSOBY REALZACJI ZADAŃ I FORMY PRACY 
OŚRODKA 

 

§4  Zadania Ośrodka 

Zadaniem Ośrodka jest eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz 

przygotowanie wychowanków do samodzielnego i odpowiedzialnego życia po opuszczeniu 

Ośrodka, zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. 

 

§ 5  Zasady Ośrodka 

1. Ośrodek kieruje się zasadami: 

1) poszanowania godności wychowanka 

2) poszanowania prywatności wychowanka; 

3) przyjaznej komunikacji z wychowankiem 

4) wspierania kreatywnej aktywności wychowanka; 

5) odpowiedzialności wychowanka za swoje postępowanie; 

6) współodpowiedzialności nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 

zatrudnionych w placówce za rozwijanie możliwości psychofizycznych wychowanka; 

7) kreatywności podejmowanych działań; 

8) otwartości na środowisko lokalne 

2. Zadania Ośrodka realizowane jest we współpracy z rodzinami 

wychowanków/prawnymi opiekunami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także 

organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i innymi organizacjami 

państwowymi i samorządowymi, których celem statutowym jest działalność na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

§ 6 

1. Zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez: 

1) Rozpoznawanie indywidulanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości 

psychofizycznych i zainteresowań wychowanków  

2) Organizację zajęć: 
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a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych i społecznych ułatwiających 

prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności po 

opuszczeniu ośrodka: 

b) resocjalizacyjnych - w przypadku wychowanków niedostosowanych społecznie, 

c) socjoterapeutycznych - w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, 

d)  profilaktyczno-wychowawczych, 

e)  rewalidacyjnych - w przypadku wychowanków niepełnosprawnych, 

f)  innych o charakterze terapeutycznym, 

g)  sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym zajęciach organizowanych na 

świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, 

h)  kulturalno-oświatowych, 

i)  rozwijających zainteresowania; 

3) Zapewnienie wsparcia wychowankom w okresie poprzedzającym opuszczenie ośrodka. 

 

2. Zajęcia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze 

ukierunkowane są w szczególności na: 

1) wspieranie wychowanków nowo przyjętych 

2) rozwijanie mocnych stron i zainteresowań wychowanków odpowiednio do ich możliwości 

psychofizycznych 

3) kształtowanie kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz 

przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności 

zawodowej.  

 

3. Ośrodek może dodatkowo stosować formy realizacji zadania  tj: 

1) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełni funkcji wychowawczej i 

edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości 

wychowanków:  

2) współdziałanie Ośrodka z rodzicami wychowanków (opiekunami prawnymi) w sprawach 

wychowania i kształcenia, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, poradniami pedagogiczno-
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psychologicznymi i innymi instytucjami w ich miejscu zamieszkania, w celu przygotowania 

optymalnych warunków społecznej integracji po powrocie wychowanka do domu rodzinnego;  

3) udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom w 

zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju wychowanków, w 

szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych;  

4) pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i 

zainteresowań wychowanków oraz współpraca w tym zakresie z ośrodkami pomocy 

społecznej i innymi instytucjami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania 

wychowanków oraz rodzicami/opiekunami prawnymi;  

5) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań wychowanków 

zagrażających ich zdrowiu i życiu;  

6) systematyczne kontakty ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspierającymi 

wychowanie dzieci i młodzieży w celu uregulowania sytuacji prawnej, rodzinnej, materialnej, 

zdrowotnej dziecka, przekazywania informacji na temat realizacji postanowień sądu, 

zachowania i osiągnięć edukacyjnych, diagnozy i prognozy resocjalizacyjnej, konsultacji, 

poradnictwa i doradztwa metodycznego;  

7)  umożliwienie rozwijania zainteresowań wychowanków, które wspomagają proces 

edukacji, prawidłowego rozwoju czy socjoterapii wychowanka;  

8)  świadczenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym udzielanie pomocy w 

przezwyciężaniu trudności w uczeniu się z uwzględnieniem potrzeb i potencjalnych 

możliwości wychowanków; 

9) organizowanie udziału wychowanków w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym 

środowiska;  

10) otaczanie szczególna troska wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji 

zdrowotnej oraz wychowanków z niepełnoprawnościami poprze odpowiednią organizację 

zajęć, pomoc nauczycieli i kolegów, rozwiązania architektoniczne; 

11) współpracę Ośrodka ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi oraz 

przedsiębiorcami;  

12) organizacja całodobowej opieki nad wychowankami  
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§ 7 

W celu realizacji zadań Ośrodka stosuje się następujące sposoby i  formy pracy: 

1. Podstawową formą organizacji jest grupa wychowawcza: 

1) Grupa wychowawcza obejmuje wychowanków w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem 

ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i specyficznych problemów wychowawczych. 

2) Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi do 12. 

3) Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. 

2. W Ośrodku, w zależności od potrzeb wychowanków, tworzy się grupy 

usamodzielnienia, którą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej wyznaczony przez 

Dyrektora Ośrodka. W grupie usamodzielniania wychowanek jest przygotowywany do 

radzenia sobie w codziennym życiu, w szczególności umożliwi mu się nabywanie umiejętności: 

1) Samodzielnego przygotowywania posiłków 

2) Posługiwania się podstawowym sprzętem AGD 

3) Dbania o porządek 

4) Załatwiania spraw w urzędach oraz innych instytucjach 

5) Funkcjonowania na rynku pracy w tym samokształcenia, podnoszenie kwalifikacji oraz 

rozwijania zainteresowań 

6) Radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywania konfliktów.  

3. W celu realizacji potrzeb wychowanków Ośrodka stosuje się następujące metody, 

sposoby  i formy pracy:  

1) Diagnozę potrzeb wychowanka; 

2) opracowanie i realizowanie indywidualnych programów terapeutycznych w stosunku do 

każdego wychowanka;  

3) Terapię grupową: grupy socjoterapeutyczne, terapeutyczne, terapeutyczno- rozwojowe, 

grupy edukacyjne, 

4) Terapię indywidualną, 

5) Terapię rodziców i rodzin: porady, konsultacje, interwencje kryzysowe, spotkania 

cykliczne, 
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6) Pomoc pedagogiczno-psychologiczną w tym poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i 

prawne oraz doradztwo zawodowe dla rodziców i opiekunów prawnych i/lub środowiska 

wychowanka 

7) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapię poprzez sport, ar terapię, terapię treningiem 

umiejętności społecznych; 

8) Aktywizację społeczną w szczególność w społeczności lokalnej w której działa Ośrodek w 

formie integracji społecznej oraz wolontariatu.  

9) Zajęcia i pracę indywidualną ukierunkowaną na usamodzielnianie wychowanków poprzez 

tworzenie grup usamodzielniania oraz pracowni tematycznych. 

10) Zajęcia edukacyjne w zakresie rozwijania pasji, talentów oraz zainteresowań  

11) Organizację wycieczek, wyjść na wydarzenia lub do instytucji w zakresie wzbogacania 

wiedzy i umiejętności wychowanków;  

12) Udział w wydarzeniach sportowych i krajoznawczych (np. spływy kajakowe, rejsy, udział w 

regatach itp.)  

13) Udział w konkursach, zawodach, wystawach 

14) Korzystanie z seansów filmowych, spektakli teatralnych, muzeów, wystaw itp.  

15) Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży  

16) Warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień w tym fonoholizmu 

17) Organizację całodobowej opieki wraz z wyżywieniem  

18) Pomoc w wyborze kierunki kształcenia i zawodu udzielaną w ramach zajęć 

organizowanych odpowiednio do indywidualnych potrzeb w ramach pomocy pedagogiczno-

psychologicznej w Szkole funkcjonującej przy Młodzieżowym Ośrodki Socjoterapii 

 

ROZDZIAŁ IV ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ OŚRODKA 

 

§ 8 

1.  Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę. 

2. Pora nocna trwa od godziny 2200 do godziny 600. 

3. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad 

wychowankami oraz ich bezpieczeństwo. 



 

str. 9 
 

4. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden 

wychowawca grupy wychowawczej. 

 

§ 9 

1. Ośrodek zapewnia wychowankom pokoje mieszkalne przeznaczone dla nie więcej niż 4 

wychowanków, urządzone we współpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami 

rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi.  

2. Pokoje mieszkalne są wyposażone co najmniej w: 

1)  łóżka jednoosobowe lub tapczany, poduszki, kołdry i bieliznę pościelową; 

2) szafkę do przechowywania rzeczy osobistych dla każdego wychowanka; 

3) szafy ubraniowe. 

3. W Ośrodku znajdują się: 

1) pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych; 

2) pomieszczenie umożliwiające organizację spotkań całej społeczności ośrodka; 

3) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do prowadzenia zajęć, o których mowa w 

Statucie oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem; 

4)  miejsce umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków, 

posiadające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności; 

5) pokój dla chorych; 

6) miejsce umożliwiające wychowankom samodzielne pranie rzeczy osobistych oraz ich 

suszenie; 

7) łazienki i toalety umożliwiające korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i 

zgodność z zasadami higieny. 

4. W ośrodku mieszkają wyłącznie wychowankowie. 

 

5. Ośrodek  zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami 

spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności; 
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§ 10 

1. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami: 

2) Odpowiedzialność za wychowanków na zajęciach dydaktycznych i 

wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia i 

organizator imprezy pozaszkolnej. 

3) Odpowiedzialność za wychowanków podczas wycieczek, biwaków, rajdów itp. 

organizowanych przez Ośrodek ponoszą opiekunowie i organizatorzy tych imprez 

turystycznych. 

4) Udzielanie indywidualnej pomocy wychowankom z zakresu dydaktyki należy  

zarówno do nauczycieli uczących danych przedmiotów jak i do wychowawców w ramach zajęć 

wychowawczych. 

2. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami nowo przybyłymi do Ośrodka: 

1) Zapoznanie wychowanków z Ośrodkiem i ze Szkołą przez wychowawcę (obiekty, 

pracownie, itp.) 

2) Organizowanie spotkań dyrekcji Ośrodka z rodzicami wychowanków w celu 

zapoznania ich z Ośrodkiem i ze Szkołą, 

 

§ 11 

1. Ośrodek zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych 

poprzez realizację przez nauczycieli i wychowawców zadań zapisanych w niniejszym statucie:  

1) całodobową opiekę wychowawczą w Szkole i Ośrodku;  

2) działania wychowawcze, socjoterapeutyczne i interwencyjne polegające na eliminowaniu 

niepożądanych, niebezpiecznych i nietypowych zachowań wychowanków, przeciwdziałaniu 

zagrożeniom zdrowia i życia wychowanków, naruszaniu ich dobra, godności i nietykalności 

osobistej przez innych;  

3) ograniczenie wstępu do Ośrodka osobom postronnym;  

4) objęcie terenu Ośrodka monitoringiem wizyjnym;  

5) realizowanie, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym Ośrodka, zajęć dla 

wychowanków i szkoleń dla pracowników dotyczących przeciwdziałania przemocy fizycznej i 

psychicznej;  
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6) pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia 

dyżurów ustala Dyrektor Ośrodka; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od momentu zakończenia 

zajęć w Szkole i trwa do rozpoczęcia zajęć w Szkole,  

8) przestrzeganie liczebności grup wychowawczych 

10) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń internackich;  

11) oznakowanie ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych zgodnie z przepisami, 

umieszczenie widocznym miejscu planu ewakuacji;  

14) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym;  

15) kontrolę obiektów budowlanych należących do Ośrodka pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; kontroli obiektów 

dokonuje Dyrektor co najmniej raz w roku;  

17) wyposażenie pomieszczeń Ośrodka w apteczkę zaopatrzoną w niezbędne środki do 

udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;  

18) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek w szkole i internacie do warunków 

antropometrycznych wychowanków, w tym wychowanków  z niepełnosprawnościami;  

19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad wychowankami uczestniczącymi w 

imprezach i wycieczkach poza teren Ośrodka;  

20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;  

21) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 

 

 

§ 12 ORGANY OŚRODKA 

1. Organami Ośrodka są: 

1) Dyrektor Ośrodka, 

2) Rada pedagogiczna, 

3) Samorząd  Wychowanków  

 

2. Statut Ośrodka zapewnia każdemu z organów możliwości działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji określonych odrębnymi przepisami. 
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§ 13 

Dyrektor Ośrodka 

1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor Ośrodka 

2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych w 

formie uchwały zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych. 

3. Stanowisko Dyrektora Ośrodka powierza się na 5 lat szkolnych.  

4. Odwołanie ze stanowiska Dyrektora następuje w razie: 

1)  złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, 

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań 

wymienionych w art. 57 ust. 2 prawo oświatowe w trybie określonym przepisami w sprawie 

oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia, 

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 56 

ust. 3 prawo oświatowe ; 

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty 

5. Dyrektor wraz z powołaniem na stanowisko otrzymuje pełnomocnictwo od Zarządu 

Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych do działalności kierownika zakładu pracy dla osób 

Zatrudnionych w Ośrodku.  

6. Do kompetencji Dyrektora Ośrodka należy: 

1) Organizowanie i kierowanie pracą Ośrodka  

2) Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz. 

3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w Ośrodku. 

4) Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywną działalność prozdrowotną, terapeutyczną, 

wychowawczą, profilaktyczną i socjoterapeutyczną Ośrodka  

5) Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie. 

6) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka. 

7) Przyjmowanie wychowanków do Ośrodka  



 

str. 13 
 

8)  Skreślanie wychowanków z listy wychowanków Ośrodka w przypadkach i trybie 

określonych w Statucie, 

9) Wyrażanie zgody na indywidualny program lub tok nauki. 

10) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych. 

11) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji. 

12) Wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej 

kompetencji stanowiących, o ile są sprzeczne z przepisami prawa i powiadamianie o tym 

fakcie Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych oraz kuratora oświaty. 

13) Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami: 

a) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka. 

b) Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Ośrodka. 

c) Występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 

d) Kształtowanie twórczej atmosfery pracy w ośrodku, właściwych warunków  

pracy i stosunków pracowniczych. 

14) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

15) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom, 

nauczycielom i pracownikom w czasie pracy Ośrodka.  

16) Stwarza warunki do działania w Ośrodku: wolontariuszy, organizacji pozarządowych, 

których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Ośrodka. 

17) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego  

18) Współpracuje z pielęgniarską szkolną lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 

dentystą sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad wychowankami, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL wychowanka celem realizacji tej opieki; 
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19) Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniając zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek z przepisami o ochronie danych osobowych  

 

7. Kompetencje szczegółowe Dyrektora  Ośrodka: 

1) W zakresie kierowania działalnością wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą: 

a) Przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów rocznych  

planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka, kierowanie ich realizacją 

oraz składanie Radzie Pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji. 

b) Przydzielanie nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami prac i zajęć dodatkowych. 

c) Zwalnianie wychowanków z zajęć w Ośrodku na okres dłuższy niż trzy dni (nie dotyczy 

zwolnień lekarskich). 

d) Podejmowanie decyzji o zwolnieniu wychowanka z dodatkowych zajęć sportowych na 

podstawie opinii lekarza. 

2) W zakresie organizacji działalności Ośrodka: 

a) Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie 

zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony. 

b) Egzekwowanie przestrzegania przez wychowanków i pracowników Ośrodka ustalonego 

w Ośrodku porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Ośrodka. 

c) Określenie odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków. 

d) Organizowanie – wyposażanie Ośrodka  w środki dydaktyczne i niezbędny sprzęt. 

 

2) W zakresie spraw kadrowych i socjalnych: 

a) Realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli. 

b) Określenie kryteriów oceny wyników pracy nauczycieli dla ustalenia wysokości ich 

wynagrodzenia, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej w tym zakresie i zatwierdzeniu przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

 

3) W zakresie spraw administracyjno- gospodarczych: 

a) Powierzanie nauczycielom zarządzania majątkiem Ośrodka. 
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b) Organizowanie i nadzorowanie kancelarii i księgowości Ośrodka. 

c) Organizowanie przeglądów stanu technicznego i niezbędnych remontów obiektów 

Ośrodka 

d) Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Ośrodka. 

 

8.  Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia 

Inicjatyw Rodzinnych, Radą pedagogiczną, samorządem wychowanków. 

9. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodka- jeśli nie został powołany wicedyrektor 

Ośrodka- zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw 

Rodzinnych. 

 

§ 14 

Rada Pedagogiczna 

1. W Ośrodku działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka  

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 

Ośrodku. 

3. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

mogą brać również udział z głosem doradczym inne osoby 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka. 

5. Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

1) Zatwierdzenie planu pracy Ośrodka. 

2) Uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w Ośrodku. 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w Ośrodku. 

4) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu 

doskonalenia pracy Ośrodka 

5) Uchwalanie zmian w Statucie Ośrodka 

6) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka. 

7) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków. 

6.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
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1) Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

2) Możliwość podjęcia działalności w Ośrodku przez organizacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

3) Projekt planu finansowego Ośrodka, 

4) Wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

5) Propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć  wychowawczych 

i opiekuńczych;  

7. Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Ośrodka 

8. Na wniosek Dyrektora Ośrodka pielęgniarka środowiskowa lub higienista szkolna  

przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i 

promocji zdrowia wychowanków z zachowaniem tajemnicy o stanie zdrowia wychowanków.  

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw 

Rodzinnych  o odwołanie z funkcji Dyrektora Ośrodka, Wicedyrektora Ośrodka lub do 

Dyrektora o odwołanie z innych funkcji kierowniczych. 

10. Przewodniczący Rady Pedagogicznej Ośrodka zwołuje, przygotowuje i prowadzi 

zebrania Rady Pedagogicznej Ośrodka oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich 

jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.  

11. Zebrania Rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym okresie (semestrze) i po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w 

miarę potrzeb bieżących. 

12. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane: 

1) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady 

2) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

3) z inicjatywy Dyrektora Ośrodka 
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4) z inicjatywy Zarządu organu prowadzącego  

13. Rada pedagogiczna pracuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin działalności. 

14. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej Ośrodka, które mogą naruszać dobro 

osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także pracowników pedagogicznych i innych 

pracowników Ośrodka. 

 

 

§ 15 

Samorząd Wychowanków  

1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanków zwany dalej „Samorządem”.  

2. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka.  

3. Organem samorządu wychowanków jest rada wychowanków, będąca jedynym 

reprezentantem ogółu wychowanków.  

4. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalany przez 

ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 

5. Rada wychowanków może przedstawić Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej wnioski 

i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji 

podstawowych praw wychowanków, takich jak:  

1) prawo do zapoznania się z programem profilaktyki i programem wychowawczym Ośrodka;  

2) prawo do organizacji życia wychowanków w ten sposób, aby zachowana została możliwość 

rozwijania własnych zainteresowań;  

3) prawo redagowania i wydawania gazety ośrodka;  

4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

przy uwzględnieniu możliwości finansowych i organizacyjnych Ośrodka;  

5) prawo do wyboru pracownika pedagogicznego pełniącego funkcję opiekuna Samorządu. 

6. Rada wychowanków działa na podstawie regulaminu ustalonego w porozumieniu z 

nauczycielem pełniącym funkcję opiekuna rady wychowanków, z tym że regulamin ten nie 

może być sprzeczny ze statutem Ośrodka. 
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§ 16 

 W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Pod żaglami nie tworzy się rady rodziców. 

 

§ 17 

1. Rodzicom/prawnym opiekunom Ośrodek zapewnia możliwość współdziałania z 

pracownikami pedagogicznymi Ośrodka w sprawach wychowania, terapii i kształcenia 

wychowanków.  

2. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo do:  

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych oraz terapeutycznych 

Ośrodka;  

2) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, również 

poprzez doradztwo ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;  

3) uzyskiwania informacji o wymaganiach edukacyjnych, warunkach i sposobie ich realizacji w 

zakresie programów wychowawczych oraz programów profilaktyki; 

4) uczestniczyć w organizowanych przez Ośrodek uroczystościach i imprezach, spotkaniach 

klasowych;  

5) indywidualnych spotkań z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją po wcześniejszych 

wspólnych ustaleniach;  

3. Rodzice wychowanka Ośrodka są zobowiązani do:  

1) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Ośrodku;  

2) powiadomienia Dyrektora, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o przyczynach 

nieobecności dziecka w Ośrodku powyżej dwóch tygodni z powodów niezależnych od dziecka 

lub rodzica np. pobyt w szpitalu, sanatorium, itp.;  

3) systematycznego uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcą i dyrekcją Ośrodka;  

4) stawiania się w Ośrodku w  uzgodnionym z Ośrodkiem w terminie w szczególnych 

przypadkach, które wynikają ze stanu wyższej konieczności lub są niezbędne dla dobra 

wychowanka.  
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§ 18 

Współdziałanie organów Ośrodka i rozwiązywanie sporów między nimi 

1.  Działalność organów Ośrodka oparta jest na wzajemnej współpracy dla dobra całej 

społeczności Ośrodka. 

2. Dyrektor lub wyznaczony przez niego przedstawiciel Rady Pedagogicznej uczestniczy z 

głosem doradczym w posiedzeniach rady wychowanków; 

3. Przedstawiciele rady wychowanków mogą za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej 

uczestniczyć w jej posiedzeniach w celu zasięgania opinii lub przedstawienia swoich 

problemów; 

4. Organy Ośrodka mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji w sposób określony w regulaminach  działalności. 

5. Dyrektor Ośrodka informuje radę pedagogiczną o wykonaniu uchwał rady pedagogicznej 

oraz o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

6. Organy Ośrodka współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów i sytuacjach 

konfliktowych wewnątrz Ośrodka. 

7. W rocznych planach pracy rady pedagogicznej w miarę potrzeb wyłaniane mogą być 

cele, nad którymi wszystkie podmioty zamierzają pracować wspólnie. Po wyłonieniu 

wspólnego celu następuje przyjęcie przez poszczególne podmioty określanych zadań i form 

ich realizacji (np. organizowanie kursów specjalistycznych). 

8. Sytuacje sporne miedzy organami Ośrodka, po wysłuchaniu przedstawicieli 

zainteresowanych stron, rozstrzygają: 

1) Między Dyrektorem Ośrodka a Zarządem organu prowadzącego – Komisja Rewizyjna 

organu prowadzącego  lub kurator oświaty w zależności od tego, do czyich kompetencji należy 

nadzór nad sporną sprawą; 

2) Między radą pedagogiczną a Dyrektorem Ośrodka- organ prowadzący lub kurator oświaty 

w zależności od tego, do czyich kompetencji należy nadzór nad sporną sprawą. 

3) W pozostałych sytuacjach- Dyrektor Ośrodka. 

9. Organ Ośrodka może odwołać się od decyzji Dyrektora wstrzymującej wykonanie jego 

decyzji, uchwały lub wniosku do organu prowadzącego Ośrodek – decyzja organu 

prowadzącego jest ostateczna. 
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10. Mediatorem w sporach między organami Ośrodka jest Dyrektor Ośrodka lub mediator 

powołany przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych 

 

ROZDZIAŁ V WYCHOWANKOWIE OŚRODKA 

 

§ 19 

1. Ośrodek jest zorganizowany dla dzieci i młodzieży w sytuacji określonej w § 2 Statutu. 

2. Ośrodek nie jest przystosowany do pracy z młodzieżą uzależnioną od środków 

odurzających, chorą psychicznie, z wyrokami sądowymi w sprawach karnych. 

3. W Ośrodku może przebywać nie więcej niż 24 wychowanków.  

 

§ 20 

1. Z uwagi na charakter i warunki lokalowe do Ośrodka przyjmowani są wyłącznie chłopcy 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię 

pedagogiczno-psychologiczną na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego na podstawie 

skierowania wydanego przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

kandydata  

2. Przy przyjęciu dziecka do Ośrodka wymagane są następujące dokumenty:  

1) wniosek rodziców/ prawnych opiekunów; 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  

3) ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen. 

3. Wychowanka do Ośrodka przyjmuje Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik. 

4. Bezpośrednio po przybyciu małoletniego do Ośrodka Dyrektor przeprowadza z nim 

rozmowę, podczas której zapoznaje małoletniego z jego prawami, obowiązkami i zasadami 

pobytu w Ośrodku.  

5. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku wychowanek oraz 

rodzic/opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem.  

6. Warunkiem zakwalifikowania wychowanka do Ośrodka jest: 

1) Podpisanie kontraktu przez rodziców (opiekunów prawnych) 

2) Podpisanie i przestrzeganie ustaleń indywidualnego kontraktu z wychowawcą, 
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3) Przestrzeganie zasad regulaminu zachowania obowiązującego w ośrodku. 

7. O przyjęciu wychowanka do Ośrodka Dyrektor powiadamia właściwe organy obowiązane 

do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.  

8. Po przyjęciu do placówki rodzice/ opiekunowie prawni wychowanka zobowiązani są 

dostarczyć niezbędną dokumentacje, m.in.: 

1) odpis aktu urodzenia;  

2) poświadczenie zameldowania;  

3) dokumentacja medyczna, w tym karta zdrowia i szczepień;  

4) informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym;  

5) opinia opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych, jeżeli sprawa dziecka została 

skierowana do tej placówki. 

 

§ 21 

1. Początkowy okres pobytu wychowanka w Ośrodku (do 30 dni) poświęcony jest na 

stworzenie Indywidualnego Programu Terapeutycznego sporządzonego na podstawie 

obserwacji, rozmów, badań specjalistycznych, sprawdzeniu poziomu wiedzy szkolnej i 

określeniu jej braków, określeniu predyspozycji zawodowych, rozeznaniu środowiska 

rodzinnego, określeniu stanu zdrowia.  

2. Okres ten kończy się opracowaniem we współpracy z wychowankiem indywidualnego 

programu  terapeutycznego.  

3. Indywidualny program terapeutyczny jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się 

sytuacji wychowanka, nie rzadziej jednak niż co pół roku.  

4. Za realizację programu terapeutycznego odpowiedzialni są wychowawcy, którzy 

współpracują w tym zakresie z innymi wychowawcami, nauczycielami oraz specjalistami w 

Ośrodku, rodzicami lub opiekunami prawnymi i instytucjami, mogącymi wspomóc realizację 

programu.  

5. Wychowawca informuje wychowanka i jego rodziców/ opiekuna prawnego o przebiegu 

procesu wychowawczo - terapeutycznego i możliwości wpływania na jego przebieg. 
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§ 22 

Prawa wychowanka 

1. Wychowanek ma prawo do: 

1) Traktowania zgodnego z Konwencją Praw Dziecka. 

2) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej. 

3) Zindywidualizowanej nauki, 

4) Pomocy w przypadku trudności w nauce. 

5) Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w zakresie możliwości organizacyjnych i 

finansowych Ośrodka. 

6) Udziału w konkursach, zawodach, przeglądach- zgodnie ze swoimi możliwościami  

i umiejętnościami w zakresie możliwości organizacyjnych i finansowych Ośrodka. 

7) Korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, wyposażenia 

Ośrodka.  

8) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

9) Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Ośrodku zapewniających mu bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie jego godności. 

10) Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia placówki, a także 

światopoglądowych i religijnych- jeśli nie narusza tym dobra innych osób. 

11) Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów 

kontroli postępów w nauce. 

12) Korzystania z całodziennego wyżywienia za odpłatnością wnoszoną przez rodziców  

lub opiekunów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

13) Korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 

§ 23 

1. Wychowankowie mają prawo do kontaktów z rodzicami /prawnymi opiekunami, krewnymi 

oraz rodzeństwem w czasie wolnym od nauki i zajęć grupowych. Czas i termin odwiedzin jest 

ustalony z wychowawcą grupy.  
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2. Wychowawca w każdej chwili ma prawo wglądu w przebieg wizyty. Odwiedziny odbywają 

się w miejscach do tego wyznaczonych.  

3. Osoby odwiedzające nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. 

4. Kontakty wychowanków z rodzicami, którym sąd rodzinny ograniczył prawo osobistej 

styczności z dzieckiem, odbywają się na zasadach określonych przez sąd.  

5. W przypadku naruszenia przez wychowanka lub osobę odwiedzającą zasad odwiedzin, 

wychowawca ma prawo natychmiastowego przerwania wizyty.  

6. Dyrektor Ośrodka może ograniczyć lub zakazać kontaktów wychowanka z osobami spoza 

placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakt ten stwarzał zagrożenie dla porządku prawnego 

lub bezpieczeństwa Ośrodka, bądź mógłby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się 

procesu resocjalizacji lub socjoterapii nieletniego.  

7. Wyjście z rodzicami/opiekunami prawnymi, krewnymi poza teren Ośrodka może nastąpić 

tylko na podstawie pisemnie udzielonej zgody wychowawcy po pisemnym oświadczeniu 

opiekuna o odpowiedzialności za wychowanka w tym czasie oraz zobowiązaniu do 

odprowadzenia osobistego wychowanka do Ośrodka do wyznaczonego terminu ( określonych 

co do minuty)  

 

§ 24  

1. Wychowankowie mają prawo do urlopów krótkoterminowych lub długoterminowych. 2. 

Przewiduje się następujące formy urlopów tzw. przepustek:  

1) świąteczne i feryjne;  

2) weekendowe;  

3) celowe – udzielane na ściśle określony czas, udzielane na prośbę rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

2. Zasady udzielania przepustek dla wychowanków są ustalane przez wychowawcę 

indywidualnie z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, z uwzględnieniem spełnienia przez 

wychowanka warunków wynikających z przepisów wewnętrznych. 

3. Przepustki udziela się pod warunkiem informacji rodzica/opiekuna prawnego o możliwości 

zapewnienia opieki i wyżywienia wychowanka w czasie przepustki oraz zobowiązaniu do 

sprawowania opieki na wychowankiem w czasie przepustki a w przypadku samodzielnej 
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podróży także zgody rodzica/opiekuna prawnego na samodzielną podróż do /i z powrotem/  

miejsca wskazanego w informacji rodzica/ opiekuna prawnego.  

4. W przypadku naruszenia praw wychowanek lub rodzic może złożyć skargę w trybie 

określonym w rozdziale VI. 

 

§ 25 

Obowiązki wychowanka 

1. Wychowanek ma obowiązek: 

1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

wynikających z realizacji programu wychowawczego lub programu profilaktyki, 

organizowanych przez Ośrodek. 

2) Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych 

pracowników Ośrodka. 

3) W miarę swoich możliwości służyć pomocą innym. 

4) Mieć poczucie i postawę odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz 

rozwój, a w szczególności: bezwzględnie unikać posiadania, zażywania i rozprowadzania  

środków odurzających i narkotyków, nie palić tytoniu, bezwzględnie przestrzegać zakazu 

spożywania alkoholu. 

5) Dbać o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne. 

6) Dbać o ład i porządek w Ośrodku. 

7) Utrzymywać porządek w pokoju mieszkalnym 

8) Dbać o swoją higienę osobistą  

9) Współpracować z kadrą Ośrodka w zakresie grup usamodzielniania w zakresie 

codziennych czynności „domowych” tj. pomoc w przygotowywaniu i sprzątaniu po posiłkach, 

dbałość o czystość pomieszczeń wspólnych itp.  

10) Dbać o czystość ubrań i bielizny – samodzielna pranie i suszenia. Wychowanek ma 

zapewnioną pomoc kadry Ośrodka w tym zakresie.  
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§ 26 

Nagrody 

1. Wychowanek otrzymuje nagrody za: 

1) Rzetelną naukę i wzorowe zachowanie w  Ośrodku i poza nimi, 

2) Wyróżniającą pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska, 

3) Udział lub/i osiągnięcia w konkursach, przeglądach, zawodach, turniejach i innych 

formach współzawodnictwa sportowego, edukacyjnego, artystycznego. 

4) Postawę zaangażowania we własny prawidłowy rozwój psychofizyczny, którą 

wychowanek wykorzystuje swoje wszystkie możliwości i potencjał wychowanka bez względu 

na  to czy wychowanek odniósł w tym zakresie wysokie oceny edukacyjne, osiągniecia 

sportowe czy artystyczne.  

5) Inne osiągnięcia uznane przez radę pedagogiczną. 

2. Rodzaje nagród otrzymywanych przez wychowanków: 

1) Pochwała udzielona przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec klasy lub grupy. 

2) Pochwała wyróżniającego się wychowanka na imprezach z udziałem rodziców  

i zaproszonych gości. 

3) Pochwała Dyrektora Ośrodka wobec całej społeczności. 

4) List pochwalny do rodziców/ opiekunów prawnych 

5) Wyłącznie za łączną zgodą wychowanka oraz rodziców/ opiekunów prawnych 

pochwałę promowaną w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej.  

6) Nagroda rzeczowa. 

7) Możliwość dodatkowego korzystania z wyposażenia Ośrodka w czasie wolnym tj. z 

wyposażenia sportowego, rekreacyjnego edukacyjnego, multimedialnego. 

8) Dodatkowy czas wolny, który wychowanek może spędzić na odpoczynku, rekreacji, 

edukacji lub w innej formie. Sposób spędzenia czasu wolnego ustala wychowanek z 

wychowawcą.   

9) Udział w imprezach zewnętrznych typu: zawody, olimpiady, przeglądy, biwaki. Formy 

współzawodnictwa sportowego edukacyjnego, rekreacyjnego oraz integracyjnego.  
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§ 27                    

Kary 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Ośrodka i regulaminów porządkowych, w 

szczególności za opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia, naruszanie porządku 

społecznego lub działanie przeciwko zdrowiu własnemu i innych, wychowanek może zostać 

ukarany: 

1) Upomnieniem udzielonym przez wychowawcę, Dyrektora Ośrodka  

2) Naganą 

3) Naganą z wpisem do dokumentacji wychowanka. 

4) Ograniczeniem możliwości samodzielnych wyjść poza Ośrodek;. 

5) Ograniczeniem udziału w imprezach lub wycieczkach i wyjściach typu: kino, teatr, 

festyn, formach współzawodnictwa sportowego, edukacyjnego i artystycznego;  

6) Zakaz odwiedzin (nie dotyczy członków najbliższej rodziny); 

7) Ograniczenie prawa do korzystania ze zorganizowanych form wypoczynku i reakcji. 

8) Ograniczenie możliwości udziału w zajęciach żeglarskich, regatach lub rejsach. 

9) Skreśleniem z listy wychowanków Ośrodka decyzją Dyrektora Ośrodka- na mocy 

uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków.  

2. Kary określone w ust. pkt 2 – 9 stosuje Dyrektor na wniosek wychowawcy.  

3. Wychowanek ma prawo odwołać się od kar osobiście lub za pośrednictwem:  

1) rodziców (prawnych opiekunów);  

2) rady wychowanków; 

 3) psychologa lub pedagoga.  

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4 wnosi się do Dyrektora w formie pisemnej z 

uzasadnieniem, w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia o zastosowaniu kary.  

5. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia. 

6. Nagrody i kary wychowawca odnotowuje w dzienniku zajęć wychowawczych. 

7. Ośrodek informuje rodziców/ opiekunów prawnych wychowanka o przyznanej mu 

nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. 
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§ 28 

1. Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu:  

1) osiągnięcia przez wychowanka wieku 20 lat dla ucznia szkoły podstawowej z zastrzeżeniem, 

że jeśli osiągnięcie 20 lat nastąpiło w trakcie roku szkolnego, pobyt w Ośrodku może być 

przedłużony do zakończenia toku szkolnego;  

2) skreślenia z listy wychowanków;  

3) decyzji rodziców, opiekunów prawnych o zakończeniu edukacji ich dziecka w MOS i 

kontynuowania jego nauki w innej szkole;  

4) uzyskania pełnoletności przez wychowanka i jego decyzji o zakończeniu edukacji w MOS; 5) 

zakwalifikowania wychowanka przez Sąd do innej placówki. 

 

§ 29  

1. Skreślenie z listy wychowanków następuje:  

1) na wniosek rodzica,  

2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż 4 tygodnie, 

licząc od daty powiadomienia o nieobecności rodzica/ opiekuna prawnego  

3) w przypadku braku współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi na podstawie uchwały 

Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków; 

4) na wniosek pełnoletniego/ej wychowanka/i;  

5) w przypadku zastosowania przez sąd środka wychowawczego w postaci umieszczenia w 

młodzieżowym ośrodku wychowawczym;  

6) w przypadku niestawienia się nieletniego do Ośrodka w ciągu 4 tygodni od daty skierowania 

wydanego przez właściwego starostę;  

7) w przypadku wielokrotnego (tzn. więcej niż trzy razy  i liczonego od momentu 

przypomnienia wychowankowi o prawach i obowiązkach oraz zasadach Ośrodka) świadomego 

(tj. po przypomnieniu wcześniejszym przypomnieniu wymienionych zasad, obowiązków i 

regulaminów) uchylania się wychowanka od realizacji założonych celów wychowawczych;  

8) w przypadku naruszania zasad i regulaminów obowiązujących w Ośrodku tj.:  

a) używania przez wychowanka środków odurzających, alkoholu – w przypadku drugiego lub 

następnego naruszenia w ten sposób; 
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b) stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych – bez względu na liczbę 

przypadków takiego naruszenia (z uwzględnieniem kontekstu sytuacji oraz stopnia narażenia 

na utratę zdrowia lub życia lub naruszenia dobrostanu psychicznego osoby trzeciej) o ile 

istnieje uzasadnione ryzyko niskiej skuteczności oddziaływań pedagogiczno- psychologicznych 

(na podstawie opinii pedagoga lub psychologa Ośrodka) w zakresie przeciwdziałania przemocy 

u wychowanka a prawdopodobieństwo wystąpienia ponownie takiego naruszenia jest co 

najmniej średnie i może wywoływać zagrożenie poczucia bezpieczeństwa innych 

wychowanków (opinie w tym zakresie sporządza wychowawca we współpracy z pedagogiem 

lub psychologiem Ośrodka oraz przedstawia ją Dyrektorowi)  

c) niszczenia mienia ośrodka lub innych osób lub kradzieży, bez względu na liczbę przypadków 

takiego naruszenia jeśli spowodowało straty powyżej wartości  kwalifikującej zachowanie jako 

przestępstwo zgodnie z przepisami prawnymi;   

d) narażenie zdrowia i życia własnego lub innych osób – bez względu na liczbę takich naruszeń 

w szczególności od momentu gdy zachowanie wywołało już uzasadnioną obawę chociażby 

utraty zdrowia i było świadomym i celowym działaniem również w zamiarze niebezpośrednim 

tj. zachowaniem dopuszczającym możliwość utraty zdrowia lub życia na skutek wywołania 

zdarzenia niebezpiecznego  (opinie w tym zakresie sporządza wychowawca lub nauczyciel 

będący świadkiem zachowania oraz przedstawia ją Dyrektorowi) 

e) popełnienie przestępstwa. 

 

§ 30 

1. Przeniesienie wychowanka do innego młodzieżowego ośrodka socjoterapii może 

nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności 

procesu terapeutycznego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.  

2. Przeniesienie wychowanka do młodzieżowego ośrodka wychowawczego może 

nastąpić na podstawie postanowienia właściwego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu 

Rejonowego. 
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§ 31 

1. O skreśleniu z listy wychowanków Ośrodka, decyduje Dyrektor Ośrodka po uprzedniej 

uchwale Rady Pedagogicznej i przeprowadzonym przez siebie postępowaniu  i po zasięgnięciu 

opinii samorządu wychowanków.  

2. Decyzja Dyrektora sformułowana jest na piśmie i zawiera podstawę prawną usunięcia  

oraz jego uzasadnienie faktyczne. 

3. Od decyzji o usunięciu z Ośrodka przysługuje rodzicowi (opiekunowi prawnemu) prawo 

wniesienia odwołania do Kuratora Oświaty- w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania 

decyzji. 

4. Po upłynięciu okresu odwoławczego dokumenty relegowanego wychowanka 

podlegającego archiwizacji.  

 

ROZDZIAŁ VI TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW 

 

§ 32 

1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora Ośrodka lub wychowawcę grupy. 

 2. Skargi i wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Ośrodka.  

3. Skargi i wnioski są rejestrowane w zeszycie skarg i wniosków Ośrodka.  

4. Rejestr zawiera: liczbę porządkową, datę wpływu dokumentu, dane osoby składającej 

skargę lub wniosek, nazwisko osoby odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi i termin 

odpowiedzi.  

5. Rejestr znajduje się w sekretariacie Ośrodka i jest prowadzony przez pracownika 

sekretariatu.  

6. Dyrektor Ośrodka określa osobę uprawnioną do udzielenia odpowiedzi.  

7. Skargi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia.  

 

§ 33 

1. Skargi, w przypadku naruszenia praw wychowanka, mogą być składane przez niego samego, 

jego rodzica lub opiekuna. 

 2. Skarga powinna być pisemna.  
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3. Skarga pisemna, złożona do Dyrektora ośrodka, jest rozpatrywana na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, po uwzględnieniu opinii samorządu wychowanków. W terminie do 7 dni 

roboczych od dnia złożenia skargi Dyrektorowi informuje on wnioskodawcę o podjętych 

decyzjach. 

4. Skarga może być złożona ustnie jeśli wychowanek nie ma możliwości sporządzenia jaj na 

piśmie. Skarga składana jest wówczas Dyrektorowi i sporządza się z niej notatkę, którą 

podpisuje wychowanek a jeśli i to nie jest możliwe to podpisują ją dwie osoby łącznie w tym: 

a) Dyrektor lub Wychowawca oraz  

b) rodzic/ opiekun prawny lub przedstawiciel rady wychowanków lub wskazany przez 

wychowanka nauczycie (w tej sytuacji osoby podpisujące są obecne przy składaniu skargi). 

4. Ośrodek informuje wychowanków i ich rodziców o trybie składania skarg oraz podaje nazwy 

instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw dziecka (Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Rzecznik Praw Ucznia, Kuratorium Oświaty, Rzecznika Praw 

Dziecka). 

 

 

ROZDZIAŁ VII WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

§ 34 

1. Warunki i formy współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) i instytucjami powołanymi 

do zwalczania patologii, pomocy dzieciom i młodzieży oraz sądami zawiera program 

wychowawczy i program profilaktyczny realizowany w Ośrodku. 

 

§ 35 

1. Ośrodek wychowuje dzieci i młodzież przy stałej współpracy z rodzicami (o ile jest to 

możliwe) stosując zasady: 

1) Wzajemnej wymiany informacji o wychowanku, 

2) Uzgadniania z rodzicami podstawowych kryteriów postępowania z wychowankiem 

(wymagania, sposoby wyrównywania braków, profilaktyka wychowawcza, oddziaływania 

socjoterapeutyczne), 
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3) Wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i realizacji zadań 

dydaktyczno- wychowawczych klasy bądź grupy wychowawczej, 

4) Upowszechniania kultury pedagogicznej. 

2. Wychowawca zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczo – 

opiekuńczymi klasy. 

3. Ośrodek zapoznaje rodziców ze statutem Ośrodka oraz innymi aktami prawnymi 

obowiązującymi w Ośrodku poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Ośrodka, na 

wniosek rodzica/ opiekuna prawnego przesyła dokumenty w formie elektronicznej  lub 

udostępnia wersje papierową na miejscu w Ośrodku.  

4. Każdy rodzic ma prawo zgłosić się do nauczycieli Ośrodka, w dogodnym dla obu stron 

terminie o informację dotyczącą swojego dziecka oraz celem uzyskania pomocy w sprawach 

dydaktycznych i wychowawczych. 

5. W Ośrodku organizowane są spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi według 

potrzeb i możliwości spotkań z rodzicami. Spotkania mogą mieć formę bezpośrednią lub za 

pośrednictwem multimediów w uzasadnionych sytuacjach.  

 

§ 36 

1. Ośrodek podejmuje współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka oraz 

zapewnia odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z rodzicami/ 

opiekunami prawnymi, z poszanowaniem ich prywatności.  

2. Ośrodek współpracuje z rodzicami udzielając rzetelnych informacji o zachowaniu, 

postępach w nauce, przyczynie niepowodzeń, o zamierzeniach dydaktyczno – 

wychowawczych, wskazuje właściwe metody i postawy rodzicielskie, wspólne poszukuje 

optymalnych rozwiązań w szczególności przez:  

1) kontakty telefoniczne, listowne;  

2) spotkania z rodzicami;  

3) konsultacje, warsztaty i szkolenia;  

4) wywiady środowiskowe;  

5) zobowiązanie rodziców do współpracy z placówką, w tym poprzez wsparcie innych 

instytucji (np. Sądy, kuratorzy, Ośrodki Pomocy Społecznej).  
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3. W przypadku, gdy częstotliwość i jakość kontaktów wychowanka z rodzicami lub 

opiekunami prawnymi wskazuje na trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej 

lub na rażące zaniedbywanie przez rodziców obowiązków wobec dziecka, Ośrodek występuje 

do sądu o zbadanie sytuacji dziecka.  

4. Ośrodek współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej i centrami pomocy rodzinie w celu 

zapewnienia wychowankom pomocy w zakresie wynikającym z potrzeb wychowanka i jego 

rodziny. 

 

§ 37 

1. Ośrodek współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie:  

1) wspomagania właściwego rozwoju i efektywności uczenia się wychowanków;  

2) profilaktyki uzależnień i innych problemów wychowanków;  

3) terapii zaburzeń dysfunkcyjnych;  

4) pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron 

wychowanków;  

5) wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji Ośrodka.  

2. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej Ośrodek utrzymuje stałą, 

bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń z Policją.  

3. Ośrodek współpracuje z Policją w zakresie:  

1) organizowania spotkań nauczycieli i wychowawców z zaproszonymi specjalistami ds. 

nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją 

dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;  

2) organizowania spotkań tematycznych dla wychowanków z udziałem policjantów m.in. na 

temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów 

narkomanii, wychowania w trzeźwości, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania 

zagrożeń;  

3) informowania policji o zdarzeniach na terenie Ośrodka wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia wychowanków oraz przejawach 

demoralizacji dzieci i młodzieży;  
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4) udzielania przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże 

przestępcze problemów, które zaistniały na terenie Ośrodka;  

5) udziału w lokalnych programach profilaktycznych, związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa wychowankom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

4. Ośrodek współpracuje z kuratorami sądowymi i rodzinnymi -jeśli wynika to z sytuacji 

prawnej wychowanka- w zakresie:  

1) przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych;  

2) wymiany informacji na temat wychowanków;  

3) wymiany danych dotyczących wychowanka i jego środowiska, a w szczególności 

dotyczących warunków wychowawczych, sytuacji bytowej rodziny, sposobu spędzania 

czasu wolnego, jego kontaktów środowiskowych, relacji w rodzinie i podejmowanych 

oddziaływań wychowawczych.  

5. Ośrodek współpracuje z władzami lokalnymi i samorządowymi w zakresie:  

1) zapoznania wychowanków z pracą urzędów;  

2) nawiązywaniu kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i wychowankami z 

okazji uroczystości szkolnych;  

3) pomocy w organizacji i dofinansowaniu projektów edukacyjnych i sportowych;  

4) sponsorowania nagród na konkursy organizowane przez Ośrodek.  

6. Ośrodek współpracuje z placówkami ochrony zdrowia w zakresie:  

1) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju wychowanków;  

2) profilaktycznych badań stomatologicznych, profilaktyki próchnicy zębów i profilaktyki 

ortodontycznej;  

3) udzielania pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;  

4) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.  

7. Ośrodek współpracuje z instytucjami pomocy społecznej w zakresie:  

1) rozpoznania środowiska wychowanka;  

2) udzielania doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej wychowankom i jego rodzinie;  

3) wspierania rodzin potrzebujących pomocy.  

8. Ośrodek współpracuje z instytucjami kulturalnymi w zakresie:  
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1) uzupełniania oferty dydaktycznej Ośrodka w zakresie kreowania wrażliwości jej 

wychowanków na kulturę i sztukę;  

2) rozwijania działań w zakresie realizowanej edukacji kulturalnej lub ar terapii; 

3) udziału w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne.  

9. Ośrodek współpracuje z kluby i instytucjami sportowymi w zakresie:  

1) wspierania rozwoju fizycznego wychowanków oraz organizacji ich czasu wolnego;  

2) wspierania organizacji zawodów w różnych dyscyplinach sportu;  

3) organizacji i  ubieganiu się dofinansowanie projektów edukacyjnych i sportowych.  

10. Ośrodek współpracuje z instytucjami kultu religijnego w zakresie:  

1) organizacji nauki religii i rekolekcji, 

2) wspierania działalności wychowawczej Ośrodka poprzez kształtowanie szacunku dla 

wartości chrześcijańskich i właściwych postaw życiowych młodzieży. 

 

§ 38 

1. W Ośrodku organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom.  

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej są bezpłatne, a udział 

wychowanka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest obowiązkowy.  

3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:  

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka;  

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka;  

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie wychowanka 

w Ośrodku;  

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa wychowanka w życiu Ośrodka 

oraz w środowisku społecznym;  

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

wychowanka;  

6) wspieraniu wychowanka z wybitnymi uzdolnieniami;  

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów terapeutycznych;  



 

str. 35 
 

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

10) wspieraniu wychowanków w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu 

i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;  

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i 

edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;  

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej potrzeba 

zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

2) zaburzeń zachowania i emocji;  

3) szczególnych uzdolnień;  

4) specyficznych trudności w uczeniu się;  

5) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

6) choroby przewlekłej;  

7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

8) niepowodzeń szkolnych;  

9) zaniedbań środowiskowych;  

10) trudności adaptacyjnych;  

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:  

1) nauczyciele i wychowawcy w bieżącej pracy z wychowankiem  na zajęciach;  

2) specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w 

szczególności:  

a) pedagog,  
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b) psycholog  

c) terapeuta  

d) pracownicy Ośrodka poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Ośrodku realizowana przez każdego nauczyciela i 

wychowawcę w bieżącej pracy z wychowankiem polega w szczególności na:  

1) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

2) dostosowanie warunków socjoterapii, terapii oraz zajęć dodatkowych pozalekcyjnych do 

potrzeb psychofizycznych wychowanka.  

3) indywidualizację pracy w procesie usamodzielniania wychowanka  

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach 

zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu 

organizacyjnym Ośrodka. 

W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być: 

1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;  

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;  

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;  

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze 

terapeutycznym;  

5) zajęcia logopedyczne; 

 6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.  

8. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:  

1) porady i konsultacje dla wychowanków – udzielane i prowadzone przez pedagoga i 

psychologa Ośrodka, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu; 

 2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli;  

3) warsztaty dla wychowanków Ośrodka w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się.  

9. Szczegółowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej w procesie edukacji zawiera 

statut Szkoły Podstawowej Specjalnej Pod żaglami. 
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ROZDZIAŁ VIII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY OŚRODKA 

 

§ 39 

1. W Ośrodku zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami: 

ekonomiczno – administracyjni, instruktorzy pracowni dla grup usamodzielniania i obsługi. 

Ośrodek zatrudnia psychologa oraz pedagoga.  

2.  Zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 dokonuje 

Dyrektor Ośrodka w oparciu o odrębne przepisy. 

3. Zadania poszczególnych pracowników administracji i obsługi określają zakresy czynności 

określone i zatwierdzone przez Dyrektora. 

 

§ 40 

Stanowiska kierownicze  

1. Dyrektor Ośrodka za zgodą Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych może 

tworzyć stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych 

stanowisk i odwołania z nich dokonuje Dyrektor Ośrodka. 

2. W Ośrodku istnieje możliwość tworzenia następujących stanowisk kierowniczych, dla 

których zakres obowiązków i kompetencji określa Dyrektor Ośrodka 

1) główny księgowy. 

2) kierownik gospodarczy. 

3. Dyrektor Ośrodka pełni funkcję Dyrektora Szkoły o ile nie zostanie utworzone 

dodatkowe stanowisko kierownicze Dyrektora Szkoły. 

 

§ 41 

1. Psycholog wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznych poprzez: 

1) Systematyczną pracę z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej. 

2) Kontakt z placówkami prowadzącymi głęboką terapię i w miarę potrzeb kierowanie 

do nich wychowanków Ośrodka. 

3) Organizowanie specjalistycznych zajęć dla wychowanków, rodziców i kadry Ośrodka. 
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4) Prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego 

wychowanka, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz niepowodzeń 

szkolnych, 

5) Określenie kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych  

i resocjalizacyjnych, jak również opracowanie prognozy rozwojowej. 

6) Konsultowanie wyników badań i obserwacji z odpowiednimi specjalistami i 

pracownikami pedagogicznymi. 

7) Sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności  

w przystosowaniu się do życia w Ośrodku. 

8) Prowadzenie dokumentacji przewidzianej odrębnymi przepisami. 

9) Przedkłada radzie pedagogicznej sprawozdania ze swojej działalności po każdym 

semestrze. 

  

§ 42 

1. Wychowawcy Ośrodka zobowiązani są do: 

1) Opieki nad wychowankiem i wspierania go w czasie zajęć opiekuńczo- 

wychowawczych, socjoterapeutycznych, a także w czasie uczestnictwa w życiu kulturalnym i 

społecznym Ośrodka. 

2) Inspirowania i wspomagania działań zespołowych wychowanków. 

3) Podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie i poza  

nią. 

4) Wspierania i współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanka. 

5) Współpracy z innymi pracownikami Ośrodka i instytucjami działającymi w środowisku 

lokalnym. 

6) Przedstawienia projektu indywidualnego programu pracy z wychowankiem na zespole 

wychowawczym oraz jego realizacji. 

7) Prowadzenie dokumentacji pracy z grupą. 

8) Informowania rodziców, Dyrektora i radę pedagogiczną o postępach w procesie  

socjoterapii. 

 



 

str. 39 
 

§ 43  Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. W Ośrodku działa Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. W skład Zespołu wchodzą:  

1) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący Zespołu,  

2) wicedyrektor Ośrodka- pełniący funkcje Dyrektora Szkoły- jeśli został powołany;  

3) wychowawcy grup,  

4) pedagog,  

5) psycholog,  

6) wychowawcy klas,  

7)  nauczyciele Szkoły przy Ośrodku 

8) inni specjaliści – w zależności od potrzeb.  

3. W szczególnych sytuacjach, w celu pogłębienia wiedzy o sytuacji wychowanka, do 

udziału w posiedzeniu Zespołu mogą być zaproszeni nauczycieli przedmiotów, osoby bliskie 

wychowankowi, sam wychowanek, którego dotyczy problem i wynikające z niego decyzje 

Zespołu. 

4. Do zadań Zespołu należy w szczególności:  

1) diagnozowanie problemów wychowanka, 

 2) ustalenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego pracy z wychowankiem, 

na podstawie projektu przygotowanego przez wychowawcę grupy,  

3) analiza postępów wychowanka,  

4) okresowa ocena sytuacji wychowanka,  

5) analiza stosowanych metod pracy z wychowankiem i ich efektywność,  

6) ocena zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce,  

7) wnioskowanie do dyrektora placówki o przeniesienie wychowanka do innego MOS. 

6. Zespół na posiedzeniu zbiera się jeden raz w miesiącu. W wyjątkowych sytuacjach 

zbiera się w trybie pilnym 

 

7. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowaczego oraz wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
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psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form 

pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także 

wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w ośrodku, 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym - w zależności od potrzeb - na 

komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod 

komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu Ośrodka lub szkolnym, w tym 

w przypadku: 

a)ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - działania o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz - w zależności od potrzeb - zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, 

innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, szkół i 

oddziałów, również ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi 

ośrodkami wychowawczymi i innymi młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

ucznia, a także: 

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, 

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów i wychowawców grup wychowawczych, z 

rodzicami ucznia w realizacji przez szkole zadań związanych z 

a) realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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b)  warunkami do nauki, sprzętem specjalistycznym i środkami dydaktycznymi, 

odpowiednimi ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

c)  zajęciami specjalistycznymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

d)  innymi zajęciami odpowiednimi ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne 

e)  integracją uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

f) przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych - w zależności od potrzeb - rodzaj i sposób 

dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym 

w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie; 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane 

indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie określa się  w szczególności rozwijanie 

umiejętności komunikacyjne przez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub innych 

alternatywnych metod komunikacji - w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) - w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne - w 

przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Asperger 

 
8. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w 
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zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną.  

9. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w 

terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie kształcenia w szkole podstawowej, albo 

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole podstawowej orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

10. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy 

wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia 

z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły lub ośrodka 

11. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym. 

12. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora ośrodka przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, lub pomoc nauczyciela 

2)  na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - inne osoby, w 

szczególności lekarz lub inny specjalista. 

13. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w 

miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od 

potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami. 

14.  Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa wyżej uwzględniają w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub 

pomocy nauczyciela; 
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3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a 

w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie 

liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie - także napotykane 

trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym, 

wspólnie z grupą wychowawczą lub grupa usamodzielniania, oraz efekty działań 

podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

15. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a 

także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen,. 

Dyrektor ośrodka, zawiadamia pisemnie, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o 

terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

16. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen, 

2) programu. 

17. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z 

uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

 

ROZDZIAŁ IX ORGANIZACJA PLACÓWKI: 

§ 44 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku. 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, terminy sprawdzianów przeprowadzanych w 

ostatnim roku nauki w szkole określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Ośrodek prowadzi działalność jako placówka nieferyjna, z siedmiodniowym tygodniem 

pracy. 
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4. Ośrodek zapewnia wychowankom realizację obowiązku szkolnego w szkole oraz 

całodobową opiekę w internacie. Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby w 

tym  wychowawca. 

 

§ 45 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez Dyrektora, o którym mowa w przepisach 

w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowania Ośrodka - do dnia 30 

kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Ośrodka zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw 

Rodzinnych. 

2. Arkusz organizacji Ośrodka zawiera: 

1) Liczbę pracowników Ośrodka, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze 

2) Liczbę godzin zajęć terapeutycznych  

3) Liczbę godzin zajęć pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, specjalistycznych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych, 

4) Liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 

 

§ 46 

1. Ośrodek zapewnia wychowankom pełną i właściwą opiekę poprzez: 

1) Stworzenie atmosfery domu rodzinnego i właściwą organizację życia wychowanka 

2) Współpracę z rodziną 

3) Troskę o bezpieczeństwo wychowanków. 

 

§ 47 

1. Podstawową formą organizacji pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa 

wychowawcza. 

2. Wychowawca jest odpowiedzialny za opracowanie i realizację indywidualnych  

programów terapeutycznych dla poszczególnych wychowanków, współpracuje z innymi 

pracownikami Ośrodka, rodzicami(prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi  
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w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków, organizuje 

udział swoich wychowanków w zajęciach odpowiednich do ich zainteresowań, potrzeb i 

możliwości  w ośrodku i poza nim. 

3. Indywidualny program terapeutyczny jest modyfikowany w zależności od postępu w 

terapii, nie rzadziej niż raz na semestr. 

4. Program indywidualny dla wychowanka obejmuje obowiązkowe uczestnictwo w 

zajęciach grupowych lub indywidualnych bądź terapii rodzinnej. 

5. W zależności od potrzeb wychowanków, tworzy się w Ośrodku grupy usamodzielnienia.  

6. Grupą usamodzielnienia opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej wyznaczony 

przez Dyrektora Ośrodka. 

7. W grupie usamodzielnienia wychowanek jest przygotowywany do radzenia sobie w 

codziennym życiu, w szczególności umożliwia mu się nabywanie umiejętności: 

1) samodzielnego przygotowywania posiłków; 

2) posługiwania się podstawowym sprzętem AGD; 

3) dbania o porządek; 

4) załatwiania spraw w urzędach oraz innych instytucjach; 

5) funkcjonowania na rynku pracy, w tym samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji oraz 

rozwijania zainteresowań; 

6) radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywania konfliktów. 

8. Z wychowawca w grupie usamodzielnienia oprócz kadry nauczycieli, terapeutów oraz 

psychologów i pedagogów, współpracują instruktorzy wspomagający nabywanie umiejętności  

samodzielnego funkcjonowania.  

 

§ 48 

1. Nad wychowankami wymagającymi szczególnego traktowania, opiekę sprawuje 

psycholog oraz inni specjaliści. 

2. System oddziaływań uwzględnia stopniowe zmniejszanie intensywności i zakresu 

pomocy. 
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ROZDZIAŁ X DOKUMENTY 

 

§ 49 

1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków w placówce,  

a w szczególności: 

1) Księgę wychowanków, 

2) Księgę meldunkową wychowanków, 

3) Dzienniki zajęć wychowawczych i specjalistycznych, 

4) Dokumentację osobową wychowanków, 

5) Księgę ewidencji urlopów wychowanków, 

6) Zeszyt dyżurów nocnych. 

2. Sposób prowadzenia dokumentacji określają odrębne przepisy. 

 

 

ROZDZIAŁ XI MIENIE, GOSPODARKA FINANSOWA I SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 

 

§ 50 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

2. Budynki Ośrodka są własnością Gminy Milejewo przekazaną w użytkowanie 

Stowarzyszeniu Inicjatyw Rodzinnych. 

3. Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest Dyrektor Ośrodka w granicach 

ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz w granicach pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych. 

4. Ośrodek może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie spraw finansowych i administracyjnych 

sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych oraz Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

Inicjatyw Rodzinnych. 

6. Finansowanie działalności Ośrodka jest realizowane poprzez:  

a) dotację przekazywaną przez Powiat Elbląski 
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b) dodatkowe środki przekazywane na zasadach przewidzianych w przepisach prawnych, 

dotyczących darowizn na cele oświatowe, wychowawcze i charytatywne,  

c) opłatę miesięczną wnoszoną przez rodziców/opiekunów Wychowanków, w wysokości 

określonej każdorazowo na dany rok kalendarzowy przez Dyrektora Ośrodka w drodze 

ogłoszenia, na podstawie odpowiednich przepisów,  

d) opłatę za wyżywienie Wychowanka, wnoszoną przez rodziców/opiekunów 

e) dodatkowe środki pochodzące z grantów, dofinansowania do realizacji zadań publicznych, 

środków publicznych na realizację projektów, zadań oraz środków z funduszy unijnych w 

zakresie realizacji celów Ośrodka; 

7. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 6 lit. c i d oraz zasady ich wnoszenia regulują 

umowy zawarte pomiędzy Ośrodkiem a rodzicami/opiekunami Wychowanka.  

8. W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodzice/opiekunowie mogą być zwolnieni w części 

lub w całości z opłaty za wyżywienie Wychowanka po uzyskaniu pozytywnej decyzji organu 

prowadzącego. 

W celu zapewnienia pełnej realizacji zadań opiekuńczych Ośrodka koszty wyżywienia 

Wychowanka zwolnionego z opłat za wyżywienie pokrywa się z subwencji oświatowej lub z 

innych środków Stowarzyszenia.  

9. Rodzice, opiekunowie prawni oraz pełnoletni wychowankowie mają obowiązek uiszczania 

opłaty za wyżywienie do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje 

korzystanie z posiłków (wyjątek stanowi miesiąc wrzesień, w którym opłatę wnosi się do 5 

września).  

10. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

§ 51 

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia gospodarki  

finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
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§ 52 

1. W Ośrodku działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zapewniający celowość, 

gospodarność i rzetelność oraz legalność podejmowanych działań. 

2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach 

określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez Dyrektora 

Ośrodka. 

3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Dyrektor 

Ośrodka, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego 

funkcjonowanie. 

 

ROZDZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 53 

1.  Ośrodek używa pieczęci o treści: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Pod żaglami.  

Pomorska Wieś 40 , 82-316 Milejewo 

 

 

 


