
PROCEDURY PEŁNIENIA OPIEKI NAD WYCHOWAKAMI  

W PORZE NOCNEJ  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  

im. Jana Brzechwy w Szczecinku 

 

1. Dyżur nocny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Brzechwy  

w Szczecinku trwa od godziny 2200 do godziny 600. 

2. Dyżur nocny pełnią trzy osoby – dwóch wychowawców (po jednym na każdym piętrze) 

oraz pracownik niepedagogiczny – pomoc wychowawcy. 

3. Obowiązki wychowawcy pełniącego dyżur nocny: 

1) Uzyskuje informację od wychowawców kończących zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze o stanie liczebnym i stanie zdrowia wychowanków. Wpisuje liczbę 

wychowanków do karty dyżuru nocnego. 

2) W obecności wychowawcy kończącego dyżur, kontroluje przygotowanie grupy do 

ciszy nocnej: wychowankowie powinni być przygotowani do snu (wymyci, przebrani 

w piżamy, w swoich salach sypialnych). W innym przypadku wychowawca pełniący 

dyżur nocny nie może przejąć grupy. 

3) Przejmuje i zabezpiecza klucze od pomieszczeń grup wychowawczych. 

4) W czasie trwania dyżuru nocnego wychowawca nie może opuścić piętra budynku na 

którym pełni dyżur. 

5) Niedopuszczalne jest korzystanie z urządzeń, które powodują zakłócanie ciszy. 

6) Zabronione jest spanie. 

7) Wychowawca minimum raz na godzinę kontroluje sypialnie wychowanków: 

 obserwuje stan zdrowia wychowanków, 

 w przypadku dzieci moczących się, kontroluje stan pościeli, kieruje dzieci do WC 

zgodnie z zaleceniami lekarza, 

 rozwiązuje ewentualne problemy wychowawcze. 

8) Uwagi o zakłóceniach ciszy nocnej umieszcza w karcie dyżuru nocnego i ustnie 

przekazuje wychowawcom grup po zakończeniu dyżuru. 

 



4. W sytuacji: 

 

1) Pogorszenia się stanu zdrowia wychowanka: 

 ciężkiego uszkodzenia ciała na skutek wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych 

wypadków, 

 ostrych objawów chorobowych, zagrażających życiu, 

  zatruć,  

Dyżurujący:  

 podejmuje decyzję o wezwaniu do pomocy drugiej osoby pełniącej dyżur, 

 udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, 

 wzywa pogotowie ratunkowe tel. 999, powiadamia rodziców / opiekunów 

wychowanka, 

 niezwłocznie powiadamia telefonicznie dyrektora/wicedyrektora placówki. 

Jeśli zachodzi taka potrzeba jedzie z chorym wychowankiem do punktu opieki zdrowotnej. Na 

czas swojej nieobecności powierza pieczę nad pozostałymi wychowankami drugiemu 

wychowawcy, lub innej osobie wyznaczonej przez zwierzchnika. 

2) Powstania pożaru lub innego zagrożenia zachowuje spokój i nie dopuszcza do 

paniki oraz natychmiast: 

 postępuje zgodnie z instrukcją p.poż obowiązującą w SOSW w Szczecinku 

 powiadamia dyrektora placówki. 

 powiadamia inne służby odpowiednio do zagrożenia, tel. 112 

 

3) W przypadku samowolnego opuszczenia ośrodka przez wychowanka w porze 

nocnej wychowawca: 

 powiadamia policję tel. 997 

 powiadamia dyrektora / wicedyrektora 

 powiadamia rodziców / opiekunów wychowanka  

 

 



Na korytarzach znajdują się: 

 gaśnica 

 oznakowany hydrant 

 oznakowana droga ewakuacyjna, wyjścia ewakuacyjne 

 instrukcja przeciwpożarowa, numery alarmowe  

W świetlicach znajdują się: 

 klucze do wyjść ewakuacyjnych 

 numery alarmowe i do dyrekcji placówki 

 dokumentacja dotycząca wychowanków 

 wykaz wychowanków z zaznaczeniem chorych na epilepsję, astmę, moczenie nocne lub 

ze sprzężeniami, 

W pokoju wychowawców znajdują się: 

 dzienniki zajęć opiekuńczo – wychowawczych 

 apteczka pierwszej pomocy przedmedycznej 

 


