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Wstęp
Założenia ogólne
1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze jest placówką oświatową,
wychowawczą i resocjalizacyjną dla chłopców niedostosowanych społecznie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
2. Celem ośrodka jest wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży niedostosowanej
społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, wychowania
i metod pracy.
3. Cele te realizowane są we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) nieletnich,
sądami oraz innymi instytucjami do tego powołanymi.
4. Do zadań ośrodka należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania
społecznego oraz przygotowanie nieletnich do życia zgodnego z obowiązującymi
normami społecznymi i prawnymi.
5. Powinnością i przedmiotem starań nieletniego jest nauka i wypełnianie obowiązków
szkolnych oraz właściwe funkcjonowanie w otoczeniu społecznym.
6. Regulamin Wychowanka ma na celu osiąganie przez młodzież pozytywnych zmian
życiowych i nabywanie postaw prospołecznych prezentowanych podczas pobytu
w ośrodku i po jego opuszczeniu. Regulamin ustala prawa i obowiązki wychowanków.
7. Regulamin powstał w oparciu o obowiązujące prawo powszechne, prawa odnoszące
się do dziecka i ucznia oraz ustawy i rozporządzenia regulujące sprawy nieletnich
umieszczonych w placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.
8. Regulamin Wychowanka opiera się na założeniu podmiotowości nieletniego, wobec
którego zastosowano środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym.
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Rozdział I
Zasady przyjmowania, przenoszenia, zwalniania, pobytu i urlopowania wychowanków
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
§1
1. Przyjmowanie wychowanków do ośrodka odbywa się całodobowo.
2. Do ośrodka przyjmowani są nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek
wychowawczy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
3. Nieletni otrzymuje wskazanie do placówki wydane przez Centrum Metodyczne
Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie oraz skierowanie wydane
przez odpowiedni organ Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania.
4. Ośrodek przyjmuje nieletnich do 18 roku życia, zgodnie z zasadami kierowania,
wynikającymi z odrębnych przepisów.
5. Szczegółowe zasady przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym regulują odrębne przepisy oraz statut
ośrodka.
6. Bezpośrednio po przybyciu nieletniego do ośrodka, dyrektor lub pedagog
przeprowadza rozmowę w celu zapoznania z prawami, obowiązkami i zasadami
pobytu, co nieletni potwierdza własnoręcznym podpisem.
7. Wychowankowie mogą być urlopowani do domu rodzinnego za zgodą sądu
rodzinnego, przy okazji świąt, ferii czy innych dni wolnych od nauki szkolnej,
ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami i warunkami
udzielania urlopów (załącznik do niniejszego regulaminu).
8. Wychowanek podlega miesięcznemu okresowi adaptacyjnemu,
sporządzana jest do sądu opinia o jego pobycie w ośrodku.

po

którym

Rozdział II
Prawa wychowanków
§2
Wychowanek ma prawo do:
1. właściwego zorganizowania procesu kształcenia i wychowania.
2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w ośrodku
bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną.
3. całodobowej opieki wychowawczej.
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zapewniających

4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania.
5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób.
6. sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny z zajęć edukacyjnych i oceny
zachowania, na podstawie kryteriów Przedmiotowego Systemu Oceniania
i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
7. promocji śródrocznej.
8. zgłaszania wniosków dotyczących przebiegu nauczania i wychowania.
9. wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową.
10. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.
11. rozwijania zainteresowań, zdolności i uzdolnień.
12. posiadania rzeczy osobistych.
13. udziału w praktykach religijnych.
14. uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych
i sportowych na terenie ośrodka.
15. korzystania z opieki zdrowotnej.
16. urlopowania do domu rodzinnego (za zgodą sądu) w dniach wolnych od nauki
szkolnej ustalonych przez MEN w danym roku szkolnym oraz w sytuacjach losowych
(wyjazd uwarunkowany jest nienagannym zachowaniem wychowanka i uzależniony
jest ostatecznie od decyzji dyrektora).
17. przebywania na zwolnieniu lekarskim, które może dotyczyć tylko nieobecności na
zajęciach edukacyjnych, a nie zwolnienia z pobytu w ośrodku (poza leczeniem
szpitalnym w miejscu swojego zamieszkania).
§3
W zakresie praw przynależnych wychowankom wymienionych powyżej przyjmuje się
następujące ograniczenia:
1. Wychowankowie mają ograniczone swoje praw w części odnoszącej się do swobody
poruszania się, opuszczania grupy wychowawczej, klasy szkolnej i terenu ośrodka
oraz podejmowania lub odmowy (zaniechania) określonych działań. Ograniczenia te
wynikają z samego faktu umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
2. Prawo do wypowiadania swojego zdania i opinii realizowane jest w odpowiednich,
akceptowanych społecznie formach.
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3. Wychowankowie mają prawo do rozporządzania pieniędzmi zarobionymi osobiście
lub otrzymanymi z domu – posiadane środki obowiązani są przechowywać
w depozycie.
4. Prawo do posiadania rzeczy osobistych nie obejmuje przedmiotów, które mogą być
określone jako niebezpieczne lub niepożądane z przyczyn wychowawczych
(niebezpieczne narzędzia, szkodliwe substancje, zapisy pornograficzne lub
obsceniczne).
5. Prawo do kontaktów telefonicznych jest zagwarantowane przez dostęp do telefonu
publicznego. Z uwagi na kwestie porządkowe wychowankowie są zobowiązani oddać
do depozytu telefony osobiste (komórkowe).
6. Prawo do urlopów i przepustek może być ograniczone przez brak zgody sądu lub brak
zgody rodziców (prawnych opiekunów), a w szczególnych przypadkach przez
negatywną ocenę zachowania na terenie ośrodka.
7. Prawo do kontaktów z rodziną może być ograniczone przez sąd rodzinny tylko przez
niespełnienie wymogów odpowiedniego zachowania przez dorosłych np. upojenie
alkoholowe, agresja kierowana wobec dziecka lub personelu ośrodka oraz przypadki
notorycznego i świadomego łamania zasad współpracy z ośrodkiem (próby
uprowadzenia, próby dostarczania alkoholu lub narkotyków). W szczególnym
przypadku takie ograniczenie może nałożyć sąd (zgodnie z ustawą o postępowaniu
w sprawach nieletnich).
8. Spotkania z osobami bliskimi nie będącymi rodziną ograniczone są przez konieczność
uzyskania akceptacji przełożonych.
9. Prawo do uczestniczenia w praktykach religijnych poza ośrodkiem może być
ograniczone stopniem zaufania do podopiecznego.
10. Osoby będące wychowankami ośrodka mają prawo do nagrodowych przepustek
ustanowionych decyzją dyrektora pod warunkiem, że nie zachodzą zdecydowane
przeciwwskazania natury wychowawczej.
11. Prawo do ochrony prywatności w części odnoszącej się do korespondencji może być
w szczególnych przypadkach ograniczone przez względy bezpieczeństwa lub ochrony
wychowanka.
Rozdział III
Obowiązki wychowanków
§4
Wychowanek ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie ośrodka i regulaminie wychowanka.
2. systematycznej nauki oraz ciągłego poszerzania i pogłębiania wiedzy.
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3. czynnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w grupie wychowawczej.
4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu ośrodka.
5. przeciwdziałania wszelkim rodzajom przemocy.
6. wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników pedagogicznych i innych
pracowników ośrodka.
7. dbania o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów.
8. poszanowania godności innych,
9. oddawania do depozytu pieniędzy, telefonów komórkowych i innych wartościowych
rzeczy.
10. przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych.
11. troszczenia się o mienie ośrodka, starania się o utrzymanie czystości i porządku na
jego terenie.
12. powstrzymywania się od agresji w stosunkach z rówieśnikami i pracownikami.
13. powracania w przewidzianym terminie z urlopów i przepustek.
14. właściwego zachowania się poza ośrodkiem, szczególnie w czasie wyjść do miasta
i wyjazdów do domu rodzinnego.
§5
Wychowankowi zabrania się:
1. opuszczania terenu ośrodka bez zgody wychowawcy.
2. dokonywania ucieczek lub pomagania kolegom w ucieczce.
3. palenia papierosów, używania środków odurzających i picia alkoholu na terenie
ośrodka i poza nim.
4. stosowania przemocy wobec innych, znęcania się psychicznego lub fizycznego nad
kolegami.
5. wyłudzania pieniędzy, kradzieży, wszczynania bójek lub prowokowania sytuacji
mogących zakończyć się bójką.
6. niszczenia mienia ośrodka i mienia kolegów.
7. wprowadzania na teren ośrodka osób nie będących wychowankami tej placówki.
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8. dokonywania samookaleczeń, tatuowania się lub usuwania tatuaży w warunkach
ośrodka.
§6
W zakresie obowiązków i zakazów nałożonych na wychowanków przyjmuje się
następujące ustalenia:
1. Wychowankowie zobowiązani są do poszanowania godności i niezależności innych,
tak, jakby tego oczekiwali w stosunku do samych siebie.
2. Za szczególnie zagrażające uznaje się stosowanie przemocy. Stosowanie przemocy
fizycznej i psychicznej w stosunkach wzajemnych każdorazowo traktowane jest jako
czyn wysoce naganny i podlega negatywnej ocenie. Znęcanie się nad drugim
człowiekiem, upokarzanie, zmuszanie do zachowań niegodnych, poniżających
i wstydliwych traktowane jest jako przestępstwo i powoduje wdrożenie procedur
wykraczających poza wewnętrzny regulamin wychowanka.
3. Wychowanków obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na terenie
ośrodka, a także poza terenem, w czasie wyjść i wyjazdów. Używanie alkoholu jest
traktowane jako czyn naganny i podlega negatywnej ocenie. W szczególnych
przypadkach, gdzie powstaje zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, może
zostać wdrożona procedura wykraczająca poza wewnętrzny regulamin wychowanka.
4. Wychowanków obowiązuje bezwzględny zakaz używania wszelkich substancji
psychoaktywnych na terenie ośrodka, a także poza terenem, w czasie wyjść
i wyjazdów. Za środki psychoaktywne uznaje się wszystkie typowe i nietypowe środki
wpływające na świadomość i stan psychiczny tj. alkohol, narkotyki, leki oraz środki
chemiczne i pochodne (kleje, rozpuszczalniki, farby, środki chemii gospodarczej itp.).
Odurzanie się, niezależnie od wykorzystanych w tym celu sposobów, traktowane jest
jako narażanie bezpieczeństwa i zdrowia, co każdorazowo podlega negatywnej ocenie.
W takim przypadku może zostać wdrożona procedura wykraczająca poza wewnętrzny
regulamin wychowanka.
5. Przyjmowanie, sprowadzanie i rozprowadzanie narkotyków jest traktowane zgodnie
z prawem jak przestępstwo i skutkuje wdrożeniem procedur wykraczających poza
wewnętrzny regulamin wychowanka.
6. Ze względów bezpieczeństwa wychowanków obowiązuje zakaz samodzielnego,
a zwłaszcza niejawnego dysponowania lekami. Leki mogą być przyjmowane tylko za
wiedzą opiekunów. Niejawne sprowadzanie, rozprowadzanie i zażywanie leków
traktowane jest jako narażanie bezpieczeństwa i podlega negatywnej ocenie.
7. Wychowanków obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
8. W przypadku ujawnienia wymienionych substancji i środków, jak też rzeczy uznanych
za niebezpieczne lub niepożądane (niebezpieczne narzędzia, zapisy pornograficzne
i obsceniczne) zostaną one zatrzymane do depozytu.
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9. W myśl zasady poszanowania cudzej własności, zabór mienia (kradzież, ale także
odmowa zwrotu, przymuszanie do jego użyczenia) traktowany jest jako czyn naganny
i podlega negatywnej ocenie. Użyczanie przedmiotów i odzieży, a szczególnie
pożyczanie pieniędzy, może się dokonywać jedynie w sposób jawny, w oparciu
o zasady ustalone wspólnie w grupie wychowawczej.
10. Wychowanków obowiązuje przestrzeganie ustalonych terminów powrotu zarówno
z przepustek nagrodowych jak i urlopowania. Samowolne, nieuzasadnione
przedłużanie nieobecności traktowane jest jako naruszanie podstawowej powinności
i podlega negatywnej ocenie.
11. Oddalenie się z grupy wychowawczej możliwe jest za wiedzą i zgodą wychowawcy.
Uzyskanie zgody na wyjście poza teren ośrodka wymaga odnotowania faktu
w grupowym zeszycie wyjść.
12. Tatuowanie się i kolczykowanie w warunkach ośrodka traktowane jest jako narażanie
swojego bezpieczeństwa i oceniane jest w każdym przypadku negatywnie.
13. Wychowankowie obowiązani są do zachowania podstaw kultury osobistej w życiu
codziennym i odnoszeniu się do siebie nawzajem.
14. Wychowanków w relacjach interpersonalnych obowiązuje właściwe odnoszenie się
i posłuszeństwo wobec przełożonych i rówieśników – zachowanie zgodne z zasadami
kultury osobistej i normami społecznymi.
§7
Procedury postępowania kryzysowego
1. W sytuacjach rażących naruszeń regulaminu wychowanka (stan nietrzeźwy, odurzanie
narkotyczne, środkami wziewnymi, lekarstwami itp.) pracownik pedagogiczny
stwierdzający wyżej wymieniony fakt podejmuje działania mające na celu izolację
nieletniego od pozostałych, zapewnia ciągłą opiekę i zawiadamia dyrekcję.
2. Zasady przebywania nieletniego w odizolowaniu określają odrębne przepisy.
3. W razie konieczności powiadamia się odpowiednie służby tj. policję lub pogotowie
w celu wyizolowania nieletniego lub w celu podjęcia konsultacji specjalistycznej.
4. W przypadku sytuacji kryzysowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
obowiązują procedury, które są załącznikiem do niniejszego regulaminu.
5. W przypadku dokonania przez wychowanka ucieczki lub niepowrotu
nauczyciel/wychowawca postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami, które
stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Nieletni za wyżej wymienione naruszenia regulaminu otrzymuje karę porządkową
zgodnie z zapisami statutu i regulaminu wychowanka.
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Rozdział IV
Podstawy systemu oceny zachowania wychowanka
§8
Podstawą i przedmiotem pozytywnej oceny jest w szczególności:
1. przestrzeganie regulaminu wychowanka.
2. pozytywny wpływ na postawy kolegów.
3. powstrzymywanie się od agresji i przemocy w stosunkach wzajemnych,
4. rzetelne wypełnianie swoich obowiązków na terenie szkoły i grupy wychowawczej.
5. podejmowanie się dodatkowych obowiązków i zajęć.
6. aktywna, wykraczająca poza minimalizm (robię tylko to, co muszę) postawa wobec
nauki (ciekawość, zainteresowanie, samodzielność).
7. osiągnięcia w nauce szkolnej.
8. zdolność do przeciwstawienia się naciskowi grupy wymuszającej rezygnację
z sukcesu, bierność, opór.
9. okazywanie czynnej pomocy innym.
10. aktywne angażowanie się w życie grupy i życie społeczności ośrodka.
11. podejmowanie aktywnych działań na rzecz własnego rozwoju i pozytywnych zmian
w swojej sytuacji życiowej.
12. działania na rzecz współtworzenia pozytywnej atmosfery w zespole, rozładowywania
konfliktów, łagodzenia sporów, współpracy.
13. dbałość o kulturę języka.
14. uczestnictwo w działaniach na zewnątrz ośrodka i reprezentowanie ośrodka.
15. podejmowanie wysiłków na rzecz ograniczenia lub przezwyciężania nałogów.
16. aktywność, samodzielność i umiejętność w pracy (fizycznej).
17. wyróżniająca rzetelność w przestrzeganiu terminów.
18. umiejętność jasnego, nieagresywnego wyrażania swojego zdania.
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§9
Podstawą i przedmiotem negatywnej oceny jest w szczególności:
1. powodowanie zagrożenia dla zdrowia własnego i innych osób.
2. powodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób i bezpieczeństwa
wspólnego.
3. ukryte i jawne formy przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do rówieśników.
4. poniżanie, zmuszanie siłą lub groźbą do uległości, posług, użyczania lub wydania
rzeczy lub wydania rzeczy osobistych lub pieniędzy.
5. nakłanianie lub przymuszanie innych do nieposłuszeństwa i zachowań łamiących
dyscyplinę.
6. zmuszanie innych do zachowań niegodnych, uwłaczających lub wstydliwych.
7. propagowanie i umacnianie nieformalnych struktur opartych na przemocy, segregacji
i pogardzie ludzi.
8. agresja w stosunku do dorosłych i rówieśników.
9. demonstrowanie nieposłuszeństwa.
10. kradzież.
11. umyślne niszczenie mienia cudzego i wspólnego.
12. świadome, uporczywe kłamstwo i oszustwo.
13. nieuzasadnione, samowolne oddalanie się z klasy lub grupy.
14. samowolne, opuszczanie ośrodka (ucieczka, próby ucieczki).
15. nieterminowe powroty z urlopowania i przepustek.
16. palenie tytoniu.
17. używanie i sprowadzanie alkoholu.
18. sprowadzanie, posiadanie i używanie innych niż alkohol środków psychoaktywnych.
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§ 10
Założenia systemu oceny zachowania wychowanka
1. Wychowanek może otrzymać nagrody lub kary. Do otrzymanej oceny przypisane są
określone przywileje lub ich ograniczenie. Nagana jest zarezerwowana dla sytuacji
negatywnych i wyjątkowych.
2. Kładzie się nacisk na dostrzeganie, wspieranie i nagradzanie pozytywnych zmian,
mocnych stron, a nawet chęci tak, żeby pozytywna strona oceny była wzmocniona.
3. Kładzie się nacisk na eliminowanie możliwości nakładania się kar i unikanie sytuacji
zbyt długiego ponoszenia ich konsekwencji. Wychowankowie, których zachowanie
ocenione zostało negatywnie mają otwartą drogę do zmiany lub pokazania
pozytywnych stron.
Rozdział V
Katalog oddziaływań wychowawczych
§ 11
Nagrody i wyróżnienia
1. Wychowanek może być nagradzany za rzetelną naukę, wzorową postawę
i zachowanie, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczna na rzecz ośrodka
i środowiska lokalnego, a także za wykazywanie postaw ogólnie przyjętych jako
odważne.
2. Nagrody przyznaje dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na wniosek
wychowawcy klasy, zespołu wychowawczego, samorządu uczniowskiego, rady
pedagogicznej.
Nagrody przyznawane są w następujących formach:
pochwała wychowawcy na forum klasy lub grupy wychowawczej,
pochwała dyrektora na forum szkoły,
list pochwalny do sądu i rodziców (prawnych opiekunów),
dyplom uznania,
nagroda rzeczowa, na zakończenie roku szkolnego, gdy uczeń osiągnął średnią
minimum 4,75 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
f) wzorowa ocena z zachowania,
g) przepustka nagrodowa na urlopowanie do domu rodzinnego.
3.
a)
b)
c)
d)
e)

§ 12
Kary
1. Wychowanek może być ukarany za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanka.
2. Kary przyznawane są w następujących formach:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

upomnienie wychowawcy klasy lub grupy wychowawczej,
obniżenie oceny zachowania o jeden stopień w zależności od przewinienia,
obniżenie oceny zachowania do nagannej,
prace na rzecz grupy wychowawczej lub ośrodka,
czasowe pozbawienie przywilejów,
przeniesienie wychowanka na inną grupę wychowawczą,
przeniesienie wychowanka do innej placówki,
nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) i właściwego
sądu,
i) wszczęcie postępowania karnego,
j) wnioskowanie do właściwego sądu o zmianę środka wychowawczego
3. Od wymierzonej kary wychowanek może odwołać się w terminie 7 dni.
§ 13
Przywileje
Wychowanek za właściwą postawę na terenie szkoły, ośrodka i poza nim może
korzystać z przywilejów:
1. Podniesienie oceny zachowania.
2. Nagroda rzeczowa.
3. Możliwość oglądania TV w weekendy.
4. Wyjście na przepustkę po uzgodnieniu z wychowawcą (do 1 godziny).
5. Możliwość samodzielnego wychodzenia do sklepu.
6. Możliwość pracy zarobkowej.
7. Informacja do sądu o pozytywnych zmianach w zachowaniu.
8. Możliwość wystąpienia przez zespół wychowawczy o urlop nagrodowy do domu
rodzinnego.
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§ 14
Regulamin i kryteria kar
Przewinienie
Niewywiązywanie się z obowiązków
wychowanka – ucznia,
nieodpowiednie i naganne zachowanie
w placówce i poza nią

Kara
 obniżenie oceny zachowania (uzależnione od
stopnia przewinienia),
 pozbawienie wychowanka przywilejów (do
decyzji zespołu wychowawczego),
 przydział dodatkowych obowiązków i zadań
(do decyzji zespołu wychowawczego),
 zakaz przemieszczania się pomiędzy
grupami (w celu odwiedzin),
 w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki

Niewłaściwe zachowanie wobec
pracowników i innych wychowanków,
naruszanie godności osobistej
i nietykalności

 pozbawienie wychowanka przywilejów (do
decyzji zespołu wychowawczego),
 obniżenie oceny zachowania (uzależnione od
stopnia przewinienia),
 przydział dodatkowych obowiązków (do
decyzji zespołu wychowawczego),
 zakaz wyjazdu na urlopowanie do domu
rodzinnego, do czasu poprawy zachowania,
 możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem
o zmianę środka wychowawczego na
poprawczy,
 przeniesienie do innej placówki,
 skierowanie sprawy na policję lub do
prokuratury,
 w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki

Kradzieże, niszczenie mienia ośrodka
i mienia kolegów, prowokowanie
i wszczynanie bójek

 naprawienie wyrządzonej krzywdy
w aspekcie moralnym lub materialnym,
 pozbawienie przywilejów wychowawczych
na czas określony przez zespół
wychowawczy,
 poinformowanie rodziców,
 wszczęcie postępowania karnego,
 przeniesienie wychowanka na inną grupę,
 przeniesienie do innej placówki,
 w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki

Zażywanie, rozprowadzanie,
posiadanie narkotyków, napojów
alkoholowych, odurzanie się

 obniżenie oceny do nagannej,
 pozbawienie wychowanka przywilejów,
 możliwość wystąpienia z wnioskiem
o zmianę środka wychowawczego na
poprawczy,
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 zawiadomienie sądu,
 zawiadomienie policji
 w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki,
Nieterminowy powrót z urlopowania

 pozbawienie przywilejów na czas określony
przez zespół wychowawczy,
 przydział dodatkowych obowiązków (do
decyzji zespołu wychowawczego),
 skrócenie urlopowania w okresie ferii letnich
lub zimowych,
 obowiązkowe nadrobienie zaległości
szkolnych,
 w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki

Dokonywanie ucieczek, pomoc
w ucieczce, oddalanie się

 pozbawienie wychowanka przywilejów (do
decyzji zespołu wychowawczego),
 skrócenie ferii letnich lub zimowych,
 ograniczenie urlopowania do domu
rodzinnego,
 przeniesienie wychowanka na inną grupę
wychowawczą,
 w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki

Samookaleczenia, tatuowanie,
kolczykowanie






Posiadanie i używanie telefonu
komórkowego

 obniżenie oceny zachowania do nagannej,
 pozbawienie wychowanka przywilejów,
 w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki,
 przydział dodatkowych obowiązków i zadań

Palenie papierosów

obniżenie oceny zachowania,
pozbawienie wychowanka przywilejów,
przydział dodatkowych obowiązków i zadań,
w przypadku wychowanka pełnoletniego
wydalenie z placówki

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 15
1. Wychowankowie z chwilą przyjęcia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
akceptują niniejszy regulamin w całości.
2. Pełnoletni wychowanek nieprzestrzegający regulaminu może być wydalony
z placówki.
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3. Wobec wychowanków, którzy mają realne osiągnięcia w swoim zachowaniu
i postawie szkolnej mogą zostać podjęte starania o zmianę środka wychowawczego na
łagodniejszy (zwolnienie).
4. Wychowankowie, którzy dopuścili się wyjątkowo rażącego złamania regulaminu
poniosą dodatkowe konsekwencje w postaci powiadomienia sądu i wszczęcia starań
o zmianę środka wychowawczego na poprawczy.
5. Wobec osób nieletnich, którzy swoją agresywnością powodują zagrożenie dla siebie
lub innych możliwe jest zastosowanie środków przymusu bezpośredniego zgodnie
z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11 poz.109).
6. W sprawach najpoważniejszych, kwalifikowanych jako popełnienie przestępstwa na
terenie i podczas pobytu w ośrodku konsekwencje wykraczają poza niniejszy
regulamin i obejmują rutynową procedurę prawno – karną.
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