
 

REGULAMIN GRUP WYCHOWAWCZYCH 

SOSW im. JANA BRZECHWY W SZCZECINKU 

 

  
  

ZASADY ZAKWATEROWANIA: 
 

1. Podstawą przyjęcia wychowanka do grupy wychowawczej jest podanie rodziców/ 

opiekunów lub pełnoletniego wychowanka; 

2. Wychowanka do grupy wychowawczej przyjmuje się na rok, etap nauki lub czas nauki 

w ośrodku; 

3. Wychowankiem placówki może zastać uczeń jednej ze szkół ośrodka, mieszkający na 

stałe  poza Szczecinkiem; 

4. Przydziału wychowanka do grupy wychowawczej dokonuje wicedyrektor ośrodka, 

5. Zakwaterowania wychowanków w sypialniach dokonują wychowawcy grupy, 

6. Przeniesienia wychowanka do innej grupy wychowawczej dokonuje wicedyrektor 

ośrodka. 

 

  

REGULAMIN WYJŚĆ POZA GRUPY WYCHOWAWCZE I WYJAZDÓW 

DO DOMU. 

 
1. Wychowanek przebywa w ośrodku od poniedziałku do piątku. Grupy wychowawcze 

sprawują opiekę od godziny 7.00 w poniedziałek do 15.00 w piątek; 

2. Rodzic/opiekun wychowanka określa sposób dowozu lub dojazdu wychowanka do 

placówki oraz jego powrotu do domu; 

3. W uzasadnionych przypadkach wychowanek może opuścić grupę wychowawczą  

w dni inne niż dni wyjazdów, na pisemną lub osobistą 

( telefoniczną) prośbę rodziców, z zaznaczeniem daty i godziny wyjazdu; 

4. W przypadku choroby wychowanka pielęgniarka zgłasza wychowawcy wystąpienie 

problemu zdrowotnego i konieczność jego wyjazdu do domu. Wychowawca podejmuje 

decyzję o zwolnieniu wychowanka z zajęć. Należy: 

- zawiadomić rodziców/opiekunów dziecka 

- uzyskać ich zgodę na powrót dziecka do domu, z zaznaczeniem godziny wyjazdu. 

5. W przypadku stwierdzenia, że stan zdrowia dziecka lub poziom jego funkcjonowania 

uniemożliwia mu samodzielny dojazd do domu, należy zobowiązać 

rodziców/opiekunów do osobistego odebrania chorego wychowanka z placówki; 

6. Wyjście wychowanka poza ośrodek bez zgody wychowawcy jest traktowane jak 

ucieczka z grupy wychowawczej; 



7. Fakt ucieczki wychowanka z placówki zgłasza się rodzicom/opiekunom wychowanka 

oraz policji. 

  
 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW: 
  

1. Wychowanek ma prawo do: 

  

 Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pedagogiki 

specjalnej oraz higieny pracy umysłowej; 

 Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i grupie wychowawczej 

zapewniającym bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy 

psychicznej bądź fizycznej oraz ochrony i poszanowanie jego godności; 

 Korzystania z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami i możliwościami 

finansowymi ośrodka; 

 Szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym, rewalidacyjnym i opiekuńczym; 

 Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących ośrodka  

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób; 

 Rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

 Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli 

postępów w nauce; 

 Korzystania z pomieszczeń szkolnych i grup wychowawczych, pracowni 

specjalistycznych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć pozalekcyjnych; 

 Wpływania na życie ośrodka i działalność samorządową oraz zrzeszania się  

w organizacjach działających w ośrodku. 

  

2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie 

ośrodka, a zwłaszcza: 

 

 Przeciwstawiania się przejawom wulgarności i brutalności 

 Szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi 

 Okazywania szacunku dorosłym i kolegom 

 Szanowania godności i nietykalności osobistej własnej i innych. 

 Dbałości o higienę i zdrowie 

 Uczestniczenia w pracach na rzecz placówki i grupy 

 Zachowania kultury podczas spożywania posiłków i poszanowania żywności 



 Systematycznej i sumiennej nauki 

 Pełnienia dyżurów wg ustalonego harmonogramu: 

a) wieczornego sprzątania pomieszczeń grupy 

b) generalnego sprzątania pomieszczeń grupy w dni zajęć gospodarczych 

c) doraźnego wykonywania prac porządkowych w przypadku zaistnienia takiej 

            potrzeby 

 Stosowania się do ustalonego porządku dnia:  

a) wstawania o wyznaczonej porze 

b) przychodzenia punktualnie po lekcjach do grupy 

c) efektywnego wykorzystywania czasu przeznaczonego na naukę własną 

d)  zachowania ciszy nocnej po godzinie 21.00 

  
 Dbać o ład, porządek i higienę oraz o wspólne dobro – sprzęt, meble, pomoce  

       i przybory szkolne. 

 Wychowanek ma obowiązek podporządkować się zaleceniom dyrektora ośrodka, 

        rady pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców oraz ustaleniom Samorządu 

       Wychowanków. 

  
3. Wychowankowi zabrania się: 

  

1. Palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania środków odurzających; 

2. Przebywania bez zezwolenia w pomieszczeniach grup wychowawczych podczas zajęć 

edukacyjnych; 

3. Używania telefonów komórkowych podczas ciszy nocnej i nauki własnej; 

4. Przywożenia, przechowywania i spożywania żywności innej niż przygotowana  

w kuchni placówki lub na zajęciach gospodarstwa domowego; 

5. Posiadania i przyjmowania jakichkolwiek leków bez wiedzy pielęgniarki lub 

wychowawców; 

6. Przywożenia do placówki cennych przedmiotów, sprzętu elektronicznego, cennej 

biżuterii, znaczących sum pieniędzy itp.; 

7. Przynoszenia do placówki przedmiotów zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu. 

8. Zaśmiecania pomieszczeń i otoczenia ośrodka, niszczenia budynku i wyposażenia 

placówki. 

9. Oddalania się poza grupę bez zgody wychowawcy. 

  

 

  

  



PRZEPISY PORZĄDKOWE GRUP WYCHOWAWCZYCH 
  
1. Każdy przypadek zniszczenia lub uszkodzenia mienia należy bezzwłocznie zgłosić 

wychowawcy. 

2. W pokojach mieszkalnych zabronione jest używanie grzejników elektrycznych, grzałek, 

żelazek, czajników elektrycznych. 

3. W pokojach mieszkalnych nie wolno spożywać posiłków, słodyczy, napojów. 

4. Na używanie w pokoju sprzętu grającego niezbędna jest zgoda wychowawcy. 

5. Od godziny 21.00 do godziny 7.00 obowiązuje cisza nocna, podczas której 

wychowankowie są zobowiązani do przebywania w swoich pokojach i zachowania 

ciszy. 

6. Uczniowie ośrodka nie będący mieszkańcami grup wychowawczych, mogą  

w wyjątkowych sytuacjach skorzystać z noclegu po uzyskaniu zgody dyrektora lub 

wicedyrektora ośrodka. 

7. Poniedziałek jest dniem generalnych porządków w pomieszczeniach grup 

wychowawczych i wokół budynku ośrodka. 

8. Wychowanek ma prawo korzystać z telefonu komórkowego za zgodą wychowawcy do 

godziny 20.30. Na czas ciszy nocnej telefony są przechowywane w świetlicy grupy.  

9. Placówka nie odpowiada za sprzęt i cenne przedmioty, które zginęły na terenie ośrodka. 

  

  

KARY I NAGRODY: 
  
W ośrodku stosuje się kary i nagrody: 

  
Wychowanka nagradza się za: 

  
 Bardzo dobre wyniki w nauce 

 Wzorowe zachowanie 

 Wybitne osiągnięcia i pracę społeczną 

 Dzielność i odwagę. 

  
Nagrodami są: 

  
1. Pochwała wychowawcy w obecności grupy wychowawczej, 

2. Pochwała wychowanka w obecności rodziców, 

3. Pochwała dyrektora na apelu grup wychowawczych lub na apelu szkolnym, 

4.  Pochwała dyrektora w obecności rodziców, 

5. Nagroda rzeczowa, 

6. Dyplom, 



7. List pochwalny dla rodziców, 

8. Wpis do kroniki grup wychowawczych. 

  
Wychowanka karze się za nieprzestrzeganie statutu ośrodka. 

  
Wobec wychowanka można zastosować karę: 

  

1. Upomnienie wychowawcy grupy. 

2. Ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o negatywnym zachowaniu wychowanka, 

3. Upomnienie lub nagana dyrektora/wicedyrektora ośrodka. 

4. Zawieszenie prawa do prezentowania ośrodka na zewnątrz, 

5. Zawieszenie prawa do udziału w imprezach. 

6. Przeniesienie do innej grupy.    

7. Przeniesienie do innej placówki za zgodą kuratora oświaty, 

8. Zawieszenie na czas określony w prawach wychowanka. 

9. Skreślenie z listy wychowanków w przypadku drastycznego naruszania regulaminu 

ośrodka. 

  

  

Wychowanek oraz jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo  

do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i odwołania się od nałożonej kary  

w trybie ustalonym w statucie ośrodka 

 


