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Załącznik nr 1  

do Programu resocjalizacyjno – wychowawczo - profilaktycznego MOW w Koźminie Wlkp. z dnia 14 września 2017 r. 

 

 

 

 

Regulamin Wychowanka MOW w Koźminie Wlkp. 

rok szkolny 2019/2020 
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Rozdział I  Wstęp 

 

1. Wychowankowie wspólnie z pracownikami tworzą społeczność Ośrodka oraz biorą aktywny udział w życiu placówki, 

są jej współgospodarzami.  

 

2. Każdy wychowanek: 

1) tworzy dobrą atmosferę w Ośrodku poprzez koleżeńskie, tolerancyjne zachowanie oraz wspieranie 

nowoprzybyłych wychowanków; 

2) przestrzega zasad kultury osobistej; 

 

3) godnie reprezentuje Ośrodek w środowisku dbając o dobre imię i honor własny i Ośrodka; 

4) uznaje podmiotowość innych osób oraz przestrzega zasad współżycia społecznego. 

 

3. Każdy wychowanek ma prawo do znajomości:  

1) swoich praw; 

2) zasad oceny zachowania i postępowania dyscyplinarnego; 

3) sposobów uzyskiwania informacji i składania skarg. 
 

4. Wychowankowie mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w procesie resocjalizacyjno – wychowawczym, pracy 

nad sobą, pracy na rzecz innych osób – celem prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

5. O procesie resocjalizacji informowany jest Sąd dwa razy w roku i częściej, stosownie do zachowania wychowanka. 
 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub 

terapeutycznego, wychowanek może być przeniesiony do innego Ośrodka na podstawie oceny zasadności dalszego 

pobytu nieletniego w Ośrodku dokonywanej przez ZRW. 
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Rozdział II  Obowiązki wychowanka 
 

1. Wychowanek zobowiązany jest do przestrzegania harmonogramów dnia. 

 

2. Wychowanek uczestniczy w aktualnie realizowanych pracach w swojej grupie wychowawczej; w uzasadnionych 

sytuacjach może opuścić pomieszczenia grupy za zgodą wychowawcy. 

 

3. Każdy wychowanek ma obowiązek uczenia się. 

 

4. Wychowankowie obowiązkowo uczestniczą w pracach samoobsługowych, w których nabywają umiejętności oraz 

rozwijają zaradność życiową. 

 

5. Każdy wychowanek realizuje w formie dyżurów prace porządkowo – gospodarcze. 

 

6. Wychowankowie wykonują prace społecznie-użyteczne na rzecz Ośrodka i środowiska lokalnego. 

 

7. Wychowankowie dbają o stan powierzonego im mienia Ośrodka, własnego i innych. 

 

8. Każdy wychowanek ma obowiązek dbania o higienę osobistą, estetyczny wygląd, o zdrowie własne i kolegów, 

przestrzegania zasad BHP. 

 

9. Wychowanek posiadający pozytywną ocenę zachowania, po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka lub wicedyrektora, 

może wyjść poza teren Ośrodka z wychowawcą/nauczycielem. 

 

10.  Wychowanek powraca w poprawnym stanie, w wyznaczonym terminie z urlopów. 

 

11.  Wychowanek wykonuje polecenia wychowawcy/nauczyciela i innych pracowników Ośrodka. 
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12.  Wychowanek przestrzega zasad kultury osobistej: 

1) używa zwrotów grzecznościowych witając się i żegnając; 

2) używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam; 

3) wstaje na powitanie wchodzących gości (Dyrektor,  wychowawca/nauczyciel, rodzic/opiekun lub inna osoba). 

 

13.  Wychowankowie uczestnicząc w życiu Ośrodka, biorą aktywny udział w akademiach, wieczornicach, spotkaniach 

okolicznościowych, zajęciach sportowych oraz w formie wyróżnienia reprezentują Ośrodek na zewnątrz. 

 

14.  Każdy wychowanek ma obowiązek dbania o poszanowanie godności innych, dotrzymuje danego słowa. 

 

15.  Wychowankowie przeciwstawiają się próbom naruszenia porządku przez innych wychowanków – bez naruszenia ich 

praw i godności. 

 

16.  Wychowanek własne rzeczy wartościowe oddaje do depozytu wychowawcy w celu ich zabezpieczenia. 

 

17.  Wychowanek pełnoletni, pozostający w Ośrodku zobowiązany jest do respektowania zasad regulaminowych. 

 

Rozdział III  Prawa wychowanków 
 

1. Każdy wychowanek zapoznaje się z zasadami życia w Ośrodku, ze swymi obowiązkami, prawami oraz 

obowiązującym systemem resocjalizacji w tym systemem nagród i kar. 

 

2. Wychowanek nowy w okresie adaptacji ma prawo do poznania środowiska Ośrodka, autoprezentacji, wzmożonej 

opieki ze strony psychologa, pedagoga, wychowawcy, wsparcia ze strony całej społeczności Ośrodka. 

 

3. Wychowanek ma prawo do bezpiecznego funkcjonowania w Ośrodku. 
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4. Każdy wychowanek ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania.  

 

5. Każdy wychowanek ma prawo poszanowania godności własnej i cudzej. 

 

6. Wychowanek ma prawo do opieki wychowawcy prowadzącego, z którym opracowuje i realizuje Indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny. 

 

7. Wychowanek ma prawo do kontaktów z rodziną, pogłębiania i rozwijania więzi rodzinnych poprzez: 

1) wyjazdy do rodziny i odwiedziny przez rodziców/opiekunów prawnych; 

2) możliwość kontaktu korespondencyjnego, osobistego, telefonicznego z rodziną; 

3) otrzymywanie listów, paczek. 

 

8. Wychowanek ma prawo do pomocy w korygowaniu więzi z rodziną, rozwiązywaniu konfliktów, problemów 

rodzinnych i osobistych. 

 

9. Wychowanek ma prawo do opieki lekarskiej. 

 

10.  Wychowanek ma prawo do wypoczynku i rekreacji. 

 

11.  Wychowanek ma prawo do właściwie zorganizowanego systemu kształcenia oraz rozwijania własnych 

zainteresowań. 

 

12.  Wychowanek ma prawo do zapoznania się z programem nauczania. 

 

13.  Wychowanek ma prawo do jawnej, sprawiedliwej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce. 

 

14.  Wychowanek ma prawo do dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce. 
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15.  Wychowanek ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego. 

 

16.  Wychowankowie mają prawo do współdecydowania o istotnych dla siebie sprawach poprzez działalność Rady 

Samorządu Wychowanków.  

 

17.  Każdy wychowanek ma prawo do comiesięcznej, jawnej oceny przebiegu procesu resocjalizacyjno – 

wychowawczego, poprzez pracę w  Samorządzie Wychowanków i samoocenę. 

 

18.  Wychowanek 18-letni ma prawo do wyjścia poza teren Ośrodka po uzyskaniu zgody Dyrektora. 

 

19.  Wychowanek ma prawo do urlopów, które uzależnione są od: 

1) oceny regulaminowej postępów w procesie resocjalizacyjno – wychowawczym (A, S lub N) i zgody ZRW; 

2) zgody sądu; 

3) zgody rodziców/opiekunów prawnych. 

 

20.  Wychowanek po ukończeniu 18 lat może pozostać w Ośrodku na własną prośbę za zgodą Dyrektora, po zasięgnięciu 

opinii ZRW, ze względu na sytuację szkolną, do zakończenia roku szkolnego. Warunkiem otrzymania zgody 

Dyrektora na pozostanie w Ośrodku jest prawidłowy przebieg procesu resocjalizacji wychowanka i uzyskanie w 

ostatnich dwóch miesiącach pozytywnych ocen regulaminowych (P, A, S, N). 18-latek jest zobowiązany do 

przestrzegania Regulaminu wychowanka i podlega comiesięcznym ocenom regulaminowym. W przypadku 

otrzymania oceny B za rażące naruszenie zasad regulaminowych, ZRW występuje do Dyrektora z wnioskiem o 

skreślenie go z listy wychowanków w rygorze natychmiastowej wykonalności. 

 

21.  Każdy wychowanek ma prawo znać treść wpisów we własnym Arkuszu obserwacji zachowania wychowanka. 

 

22.  Każdy wychowanek ma prawo do zgłaszania uwag i wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami współżycia 

społecznego do: 
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1) Rady Samorządu Wychowanków; 

2) wychowawców/nauczycieli; 

3) wicedyrektorów; 

4) Dyrektora Ośrodka. 

 

Dyrektor, po rozpatrzeniu sprawy oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy sprawującego bezpośrednią opiekę nad 

wychowankiem lub ZRW, udziela wychowankowi odpowiedzi ustnej lub pisemnej w terminie  14 dni. 

 

23.  Wychowanek 18-letni, opuszczający Ośrodek może otrzymać pomoc w uruchomieniu procedury usamodzielnienia. 

 

Rozdział IV  Zakazy  

1. Wychowanków w Ośrodku obowiązują zakazy:  

1) stosowania wszelkich form przemocy fizycznej i psychicznej (zastraszanie, wyzywanie, obrażanie, bicie), 

prowokacji, destabilizacji sytuacji w Ośrodku; 

2) stosowania pożyczek, zamiany i sprzedaży mienia własnego, uprawiania gier hazardowych;  

3) kradzieży, wymuszania; 

4) przemycania na teren placówki alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, leków, rzeczy 

pochodzących z przestępstwa; 

5) powrotu z urlopu w stanie odurzenia alkoholowego, narkotycznego; 

6) fałszowania usprawiedliwień lekarskich i spóźniania się z urlopów; 

7) ucieczki z placówki; 

8) tatuowania. 
 

2. Konsekwencją przekroczenia obowiązujących zakazów jest: 

1) powiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych; 

2) powiadomienie odpowiedniego Sądu; 
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3) natychmiastowe otrzymanie przez wychowanka najniższej oceny regulaminowej B i utrata prawa do nagród. 

(w tym posiadanych dni nagrodowych); 

4) zastosowanie odpowiednio do sytuacji środków kontroli wychowawczej, osobistej, kontroli korespondencji, 

środków przymusu bezpośredniego. 

 

Rozdział V  Nagrody i kary 

 
W procesie resocjalizacji stosuje się wzmocnienia zgodnie z obowiązującym systemem nagród i kar. Nagrody i kary są 

indywidualizowane z uwzględnieniem cech psychofizycznych wychowanka oraz możliwości, zaangażowania i postępów 

w nauce, procesie resocjalizacji i wychowania. 

 

W Ośrodku stosuje się nagrody: 

1. pochwała ustna, indywidualna; 

2. pochwała odczytana na apelu społeczności Ośrodka; 

3. nagroda rzeczowa; 

4. przepustka jednorazowa do miasta dla wychowanka pełnoletniego; 

5. wyjście do miasta z rodziną/opiekunami prawnymi podczas odwiedzin za zgodą Dyrektora; 

6. powierzenie funkcji społecznych w formie wyróżnienia na terenie Ośrodka; 

7. udział w zajęciach poza Ośrodkiem; 

8. zgoda na kontrolowaną pracę poza Ośrodkiem; 

9. urlop nagrodowy do domu rodzinnego; 

10.  dyplom uznania; 

11.  list pochwalny do rodziców; 

12.  pozytywna opinia do sądu; 

13.  wniosek do sądu o zmianę środka wychowawczego - powrót wychowanka do środowiska rodzinnego. 
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W sytuacji naruszenia przez wychowanka Ośrodka zasad współżycia, praw i obowiązków, po wysłuchaniu wychowanka 

stosuje się kary:  

1. upomnienie indywidualne i bezpośrednie pracownika Ośrodka, wychowawcy sprawującego indywidualną opiekę 

nad wychowankiem, wicedyrektora, dyrektora; 

2. nagana indywidualna i bezpośrednia na uzasadniony wniosek pracownika Ośrodka; 

3. okresowe wstrzymanie nagrody; 

4. cofnięcie nagrody; 

5. zawieszenie lub pozbawienie pełnienia funkcji w Radzie Samorządu Wychowanków; 

6. okresowe ograniczenie udziału w imprezach na terenie Ośrodka i poza nim; 

7. przesunięcie terminu urlopu (skrócenie urlopu); 

8. wstrzymanie urlopu na określony czas (utrata prawa do kolejnego urlopu, np. po powrocie do Ośrodka w stanie 

wskazującym na zażycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych); 

9. zmiana grupy wychowawczej; 

10.  powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o nagannym zachowaniu; 

11.  powiadomienie sądu o nagannym zachowaniu; 

12.  negatywna opinia do sądu; 

13.  wniosek do sądu o zmianę środka wychowawczego - wszczęcie procedury zmiany środka wychowawczego na 

poprawczy. 

 

Wykonanie kary może być zawieszone tytułem próby przez Dyrektora, a następnie anulowane, na wniosek i przy 

poręczeniu Samorządu Wychowanków. 
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Rozdział VI  Zasady oceny postępów w procesie resocjalizacji 

 
Podczas posiedzeń ZRW wychowankowie podlegają comiesięcznej ocenie zachowania oraz postępów w procesie 

resocjalizacji i edukacji w Ośrodku, w Gimnazjum oraz podczas urlopów do środowiska rodzinnego (na podstawie 

informacji uzyskanych od rodziców/opiekunów prawnych, Sądów, Policji).  

 

Ocena indywidualna jest formułowana na podstawie: 

1. samooceny wychowanka;  

2. oceny wychowanka przez grupę/klasę; 

3. oceny wychowanka przez wychowawcę/nauczyciela. 

 
Ostateczna ocena formułowana jest przez Zespół Resocjalizacyjno-Wychowawczy. 

 

Ocenę P uzyskuje  wychowanek nowy w okresie adaptacji, który trwa ok. 1 miesiąca. 

Każdy wychowanek otrzymuje ocenę P na pierwszym po jego przybyciu posiedzeniu Zespołu Resocjalizacyjno – 

Wychowawczego. Jeśli proces adaptacji przebiega z trudnościami, wychowanek może uzyskać ocenę P w kolejnym 

miesiącu. 

 

W okresie adaptacji wychowanek nowy: 

1. w rozmowie wstępnej  zostaje zapoznany z regulaminem Ośrodka i zasadami pobytu w grupie; 

2. korzysta z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w celu: 

- rozpoznania potrzeb, możliwości, zainteresowań; 

- opracowania Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 

- pozytywnej adaptacji do warunków i zasad Ośrodka. 
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Ocenę A otrzymuje  wychowanek, uzyskujący pożądane wyniki resocjalizacyjno – wychowawcze i edukacyjne, włączający 

się w życie społeczności Ośrodka na zasadach akceptowanych społecznie, dostatecznie wywiązujący się z obowiązków, nie 

naruszający z premedytacją zasad regulaminowych i praw innych członków społeczności Ośrodka.  

Ocenę A uzyskuje wychowanek po okresie adaptacji P, po ocenie B bądź wychowanek, który nie robi widocznych 

postępów w pracy nad sobą lub nie sprawdził się na poziomie S lub N. 

 

Wychowanek otrzymujący ocenę A: 

1. stara się postępować zgodnie z regulaminem Ośrodka, ale wymaga stałej kontroli i wsparcia ze strony 

pracowników pedagogicznych; 

2. realizuje obowiązek szkolny, przestrzega zasad obowiązujących ucznia w czasie lekcji, odrabia zadania szkolne, 

dąży do wyrównania braków w nauce przy pomocy nauczycieli/wychowawców; 

3. wykonuje powierzone prace w grupie wychowawczej w Internacie oraz Gimnazjum; 

4. uczy się stosowania w życiu codziennym zwrotów grzecznościowych; 

5. bywa, że zachowuje się na pokaz, ale widoczne są pozytywne postępy w jego zachowaniu; 

6. uczy się mówić o swoich problemach oraz rozwiązywać je w sposób bezkonfliktowy; 

7. z premedytacją nie narusza praw innych osób; 

8. angażuję się w życie Ośrodka  (np.  imprezy sportowe, akademie, wieczornice); 

9. podejmuje dodatkowe prace i zobowiązania dla siebie i dla innych. 

 

 

Ocenę S uzyskuje  wychowanek, który robi postępy  w  pracy nad sobą i w poprzednim miesiącu miał ocenę A lub S czy N. 

Ponadto zwolnienie lekarskie i usprawiedliwiona nieobecność w Ośrodku skutkuje  możliwością obniżenia oceny S 

i otrzymania oceny A. 

 Wychowanek otrzymujący ocenę S: 

1. przestrzega zasad regulaminowych, nie wymagając ciągłego nadzoru ze strony pracowników Ośrodka; 

2. wyjeżdża na urlopy i terminowo powraca, poprawnie zachowuje się poza Ośrodkiem; 

3. rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, choć potrzebuje jeszcze wsparcia pracowników pedagogicznych;  

4. potrafi mówić o swoich problemach;  
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5. posiada plany na przyszłość; 

6. uczy się stosownie do swoich możliwości intelektualnych – na lekcjach pracuje prawidłowo, odrabia zadania 

szkolne, aktywnie nadrabia braki edukacyjne; 

7. systematycznie pracuje nad zmianą swojego zachowania i dba o efekty swojej pracy; 

8. na ogół zachowuje się kulturalnie wobec innych wychowanków i pracowników Ośrodka, uwagi przyjmuje 

spokojnie i wyciąga z nich odpowiednie dla siebie wnioski; 

9. w sytuacjach trudnych potrafi siebie kontrolować, potrafi przyznać się do popełnionych błędów i przeprosić za 

swoje niewłaściwe zachowanie oraz naprawić szkodę; 

10.  używa zwrotów grzecznościowych: „przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”  itp.; 

11.  przejawia inicjatywę w pracy na rzecz społeczności Ośrodka (praca w Samorządzie Wychowanków, prace 

społecznie – użyteczne); 

12.  bierze udział w życiu Ośrodka (akademie, wieczornice, konkursy, imprezy sportowe, imprezy poza Ośrodkiem). 

 

Ocenę N uzyskuje wychowanek najlepszy pod względem nauki, pracy i zachowania, który respektuje obowiązujące zasady 

regulaminowe, powraca z udzielonych urlopów w wyznaczonym terminie, podczas pobytu w środowisku rodzinnym 

zachowuje się poprawnie (nie wpływają negatywne informacje od rodziców/ opiekunów prawnych wychowanka, z Sądu, od 

Policji i innych instytucji).  

 

Wychowanek otrzymujący ocenę N: 

1. zachowuje się nienagannie bez nadzoru ze strony pracowników Ośrodka; 

2. korzysta w pełni z praw i nagród;  

3. wzorowo wywiązuje się z obowiązków,  jest aktywny, samodzielny, koleżeński wobec innych wychowanków; 

4. dba o jak najlepsze efekty pracy i nauki własnej oraz swojej grupy i klasy; 

5. dba o dobro Ośrodka, o honor własny; 

6. pomaga innym w pracy i nauce, jest życzliwy, wspiera i szanuje innych; 

7. przejawia inicjatywę w zakresie gospodarności, prac dodatkowych oraz prac na rzecz wychowanków 

i społeczności Ośrodka, pracuje w Samorządzie Wychowanków; 
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8. bierze udział w życiu Ośrodka (akademie, wieczornice, konkursy, imprezy sportowe, imprezy poza Ośrodkiem); 

9. dba o kulturę osobistą i poprawność języka ojczystego, nie używa wulgaryzmów; 

10.   jest wzorem dla innych na terenie Ośrodka; 

11.  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

12.  budzi zaufanie, jest szczery i autentyczny w tym co robi, można na niego liczyć w różnych sytuacjach życiowych; 

13.  potrafi kontrolować siebie, respektując obowiązujące zasady społeczne i prawne; 

14.  posiada i realizuje plany na przyszłość. 

 

Ocenę B otrzymują wychowankowie o głębokim stopniu demoralizacji, naruszający zasady regulaminowe oraz 

z premedytacją odmawiający udziału w procesie resocjalizacji.  

 

Wychowanek otrzymuje ocenę B, gdy:  

1. w okresie adaptacji nie uwidacznia chęci do pracy nad sobą, odmawia współpracy z pracownikami Ośrodka;  

2. będąc  na wyższym poziomie oceny, naruszy zasady pobytu w Ośrodku, łamie zasady regulaminowe; 

3. na terenie Ośrodka i poza nim, z premedytacją narusza obowiązujące w społeczeństwie zasady moralne i prawne; 

4. lekceważy obowiązki szkolne: przeszkadza w czasie lekcji, nie odrabia zadań szkolnych, nie reaguje na 

upomnienia nauczycieli;  

5. odmawia wykonywania poleceń pracowników Ośrodka; 

6. odmawia pracy nad sobą w kierunku poprawy zachowania; 

7. zachowuje się  agresywnie, w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych;  

8. dokonuje ucieczek;  

9. dokonuje kradzieży;  

10.  przemyca środki psychoaktywne na teren Ośrodka; 

11.  wraca do Ośrodka pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych; 

12.  wpływa demoralizująco na pozostałych wychowanków: kłamie, zaburza atmosferę w Ośrodka, pomawia inne 

osoby, nastawia przeciwko innym, zachowuje się nieuczciwie, jest dwulicowy, zachowuje się na pokaz, pozornie 

jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń. 
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Wychowankowie z oceną B poddawani są nasilonym oddziaływaniom resocjalizacyjno – wychowawczym 

i dyscyplinującym oraz mają: 

1. zawieszone prawa urlopowe do czasu awansowania na poziom A;  

2. zakaz wyjścia poza teren Ośrodka oraz udziału w zajęciach dodatkowych poza Ośrodkiem, będących formą 

nagrody i reprezentowania Ośrodka,  

3. zakaz wykonywania pracy dla celów zarobkowych, 

4. odebrane funkcje społeczne powierzone w formie wyróżnień, 

5. tracą posiadane nagrody, w tym dni nagrodowe. 

 

 

Rozdział VII  Podsumowanie 
 

1. Każdy wychowanek ma możliwość uzyskiwania postępów w pracy resocjalizacyjnej dla siebie i na rzecz drugiego 

człowieka. 

2. Regulamin Wychowanka ułatwi Ci realizację osobistych, pozytywnych celów i osiągnięcie satysfakcji. 

3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie Wychowanka decyzje podejmuje Dyrektor. 

 
Przewodniczący Rady Samorządu Wychowanków                                                                                                                                     Dyrektor 

 

 
 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Samorządu Wychowanków                                                        ` 


