
 

 
 

 

Zarządzenie nr 37/2018 

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

3 września 2018 r. 

 w sprawie zatwierdzenia  

Regulamin przyjęcia wychowanka  

do Młodzieżowego Ośródka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 4 ust. 3 pkt 4 i § 47 ust. 4 pkt 3 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

 

 

 

§ 1 

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. wprowadza Regulamin 

przyjęcia wychowanka do Młodzieżowego Ośródka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koźmin Wlkp., 3 września 2018 r. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia nr 37/2018 

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

z dnia 3 września 2018 r. 

w sprawie Regulaminu przyjęcia wychowanka 

 do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

 

 

Regulamin przyjęcia wychowanka  

do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

 

I Ogólne zasady przyjęcia wychowanka do Ośrodka: 

 

1. Przyjmowanie nieletniego do Ośrodka odbywa się przez całą dobę  po wcześniejszym uzgodnieniu 

z administracją Ośrodka. 

2. Osobą odpowiedzialną za przyjęcie nieletniego do Ośrodka jest pracownik pedagogiczny. 

3. Pracownik sprawdza dane nieletniego z imienną listą skierowanych wychowanków, która znajduje 

się na tablicy informacyjnej w pomieszczeniu socjalnym.  

4. W przypadku doprowadzenia nieletniego przez Policję, pracownik przyjmujący skierowanego, 

kieruje do niego zapytanie, czy zgłasza uwagi do konwoju przez funkcjonariuszy Policji, jeśli 

tak sporządza notatkę służbową i przekazuje Dyrektorowi. 

5. Pracownik w  pierwszym kontakcie z wychowankiem okazuje mu życzliwość, traktuje 

wychowanka podmiotowo. 

6. Pracownik informuje wychowanka, że ma prawo do rozmowy z Dyrektorem oraz do 

indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej, stosownie do zgłaszanych potrzeb. 

II Szczegółowe zasady przyjęcia wychowanka do grupy wychowawczej:  

 

1. Przyjęcia wychowanka do grupy wychowawczej dokonuje wychowawca, który pracuje w 

tym czasie, z daną grupą wychowawczą. 

2. Osoba przyjmująca wychowanka dokonuje oceny jego stanu fizycznego (w tym: stan trzeźwości, 

urazy na ciele itp.) i dokonuje zapisu w „arkuszu obserwacji wychowanka”.  

3. Wychowanek zostaje poinformowany przez wychowawcę o skutkach prawnych przemycenia na 

teren Ośrodka jakichkolwiek środków psychoaktywnych (powiadomienie Policji, Sądu 

właściwego do miejsca zamieszkania nieletniego).  

4. Rzeczy wartościowe takie jak pieniądze, telefon komórkowy, portfel, biżuteria oraz leki lub inne, 

oddaje do depozytu wychowawcy, który odnotowuje je w „Karcie przedmiotów osobistych 

wychowanka” a wychowanek potwierdza depozyt własnoręcznym podpisem. 

5. W trakcie przyjęcia wychowanek zobowiązany jest do okazania rzeczy osobistych przyjmującemu 

wychowawcy.  

7. Okazane przez wychowanka rzeczy osobiste, wychowawca przyjmujący zapisuje w „Karcie 

przedmiotów  osobistych”, które wychowanek potwierdza własnoręcznym podpisem.  



8. Wychowawca przydziela wychowankowi miejsce w pokoju mieszkalnym tj. łóżko, szafkę, 

wyposaża go w pościel, pidżamę, ręczniki, środki higieny osobistej oraz przydziela miejsce w 

szatni, gdzie wychowanek przechowuje swoją odzież osobistą. 

9. Wychowawca wprowadza wychowanka do grupy, organizuje zajęcia integracyjne, na których 

nowy wychowanek zostaje zapoznany z pozostałymi wychowankami grupy. 

10. Wychowawca zapoznaje nowego wychowanka z zasadami pobytu w Ośrodku, w tym prawami 

i obowiązkami, harmonogramem dni, pomieszczeniami i wyposażeniem grupy i Ośrodka; 

informuje wychowanka o zasadach komunikowania z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

11. Pracownik przyjmujący wychowanka w rozmowie wstępnej z nim dba o zbudowanie 

bezpiecznej relacji, szanuje jego prawo do godności osobistej, do intymności i tajemnicy 

(wychowanek może odmówić odpowiedzi na trudne dla niego pytania). 

12. Pracownicy nie przestrzegający powyższej procedury mogą być pociągnięci przez Dyrektora 

Ośrodka do odpowiedzialności porządkowej. 

 

 

Zatwierdzam: 

 

      

 


