
STATUT
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Wierzbicy

PODSTAWY PRAWNE STATUTU

STATUT określa działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy przy
ul. Sienkiewicza 55 oraz środki i metody za pomocą, których są realizowane cele i zadania
MOW. Jest również zbiorem norm i praw regulujących stosunek Ośrodka do wszystkich
pracowników.  Statut został opracowany na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 97 ze zm.)

3. Konwencji Praw Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz.526 i 527)
4. Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek

publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466)

5. Rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad
działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach
oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631)

6. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489)

7. Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245)

8. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 

9. Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zmianami
– uwaga na zmiany w Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046, Dz. U. Nr 228, poz.1491 oraz
Dz. U. z 2011r. Nr 35, poz. 178)

10. Ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
(opracowana na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz.628)

11. Rozporządzenia MEN z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr296, poz. 1755) 



12. Rozporządzenia MENiS z dnia 15grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
(Dz. U. z 2002r. 113, poz.988)

13. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie
udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie
(Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 45 ze zm.)

14. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze
zmianami w Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130 i Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz.1408)

Rozdział I 

Podstawowe informacje o placówce

§ 1

1. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 zwany dalej
„Ośrodkiem” jest placówką resocjalizacyjno - wychowawczą dla dziewcząt
niedostosowanych społecznie w wieku od 13 do 18 roku życia, w normie intelektualnej,
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania
i resocjalizacji.

2. Dopuszcza się utworzenie grupy resocjalizacyjno - rewalidacyjnej dla nieletnich
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

3. Organem prowadzącym Ośrodek jest powiat radomski.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty
Delegatura w Radomiu.

5. Nazwa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego używana jest w pełnym brzmieniu.
Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

§ 2

1.  W skład Ośrodka wchodzi Internat, Gimnazjum Specjalne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Specjalna zwane dalej „szkołami”.

2.  Do Ośrodka przyjmowane są nieletnie, wyłącznie na podstawie postanowienia Sądu 
Rodzinnego i Nieletnich. Kierowaniem zajmuje się Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.



Rozdział II 

Cele i zadania Ośrodka

§ 3

Ośrodek realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie poprzez działalność dydaktyczną, wychowawczą,
profilaktyczną, terapeutyczną, resocjalizacyjną i opiekuńczą.

1. Celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanek do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie i samodzielności zawodowej.

2. Podstawowym zadaniem Placówki jest wychowywanie resocjalizujące, zmierzające
do eliminowania przejawów niedostosowania społecznego, zapobiegania wykluczeniu
społecznemu, a także zapewnienia wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowania
do samodzielnego życia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi.

3. Zadanie, o którym mowa w ust. 2, jest realizowane poprzez:

1. wyrównywanie braków w podstawowych wiadomościach szkolnych
2. przygotowanie do pracy w określonych zawodach i motywowanie do dalszej nauki
3. uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć
4. uczenie organizowania czasu wolnego
5. rozwijanie zainteresowań uczennic poprzez udział w zajęciach sportowych,

plastycznych i kulinarnych, teatralnych, czy tanecznych
6. kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych
7. organizowanie wychowance pomocy terapeutycznej w postaci terapii indywidualnej,

czy też grupowej
8. podtrzymywanie więzi emocjonalnych z rodziną i opiekunami
9. rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności wychowanek poprzez czynne

uczestnictwo we wszelkich pracach na rzecz Placówki ( a w szczególności w czasie
dyżurów)

10.  angażowanie wychowanek do działań na rzecz środowiska lokalnego i współpracę 
z organizacjami samorządowymi i innymi placówkami.

4. Zakres celów i zadań realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest
dostosowany do sytuacji prawnej, rodzinnej, psychologicznej, zdrowotnej i materialnej
wychowanki.

5. Realizacja programu wychowawczego ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku
ucznia kończącego dany etap edukacyjny.

6. Realizacja programu profilaktyki ma na celu eliminowanie, minimalizowanie
i zapobieganie przejawom uzależnienia uczniów od wszelkiego rodzaju używek.

7. Program wychowawczy oraz program profilaktyki zatwierdza Rada Pedagogiczna,
po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanek (programy stanowią załącznik
do Statutu).



8. Nauczyciele i wychowawcy realizują programy profilaktyczno-wychowawcze. Rodzice
i pracownicy niepedagogiczni Ośrodka w miarę możliwości wspierają realizację
obowiązujących programów.

Rozdział III 

 Organy Ośrodka

§ 4

1. Organami Ośrodka są:

1) Dyrektor
2) Rada Pedagogiczna
3) Samorząd Wychowanek

§ 5

2. Dyrektor Ośrodka:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i resocjalizacyjną Ośrodka
oraz reprezentuje go na zewnątrz

2) sprawuje nadzór pedagogiczny i organizacyjny w stosunku do pracowników
pedagogicznych

3) sprawuje nadzór nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji

4) stwarza wychowankom warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego
5) zapewnia bezpieczeństwo osób znajdujących się w placówce 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i odpowiada za ich

prawidłowe wykorzystanie
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Placówki
8) decyduje o przyjęciu do placówki i skreśleniu wychowanek z listy
9) nadzoruje prowadzenie dokumentacji wychowanek i pracowników zgodnie

z przepisami
10) zapewnia zgodność funkcjonowania Ośrodka z przepisami i statutem
11) jest przełożonym dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku

3. Dyrektor w szczególności decyduje o sprawach:

1)zatrudniania i zwalniania pracowników Placówki
2)określania zakresu obowiązków dla wszystkich pracowników Placówki
3)przyznawania nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych pracownikom Placówki
4)ustalenia zasad współpracy z Rada Pedagogiczną, rodzicami, opiekunami prawnymi, 

stowarzyszeniami i innymi organami



§ 6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, wspólnym dla całego Ośrodka.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w Placówce.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka, który przygotowuje
i prowadzi zebrania Rady, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej
członków o terminie i porządku zebrania.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej ½ jej członków.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Ośrodka należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
2) opracowanie i uchwalanie Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania
3) przygotowywanie projektu statutu Ośrodka, projektów jego zmian oraz ich uchwalanie
4) podejmowanie uchwał w sprawie modyfikacji metod pracy
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych

7. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkół i Ośrodka
2) wewnętrzne regulaminy i procedury
3) projekt planu finansowego Ośrodka

8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Ośrodku.

§ 7

1. W Ośrodku nie powołuje się Rady Rodziców.

§ 8

1. W Ośrodku działa Samorząd Wychowanek, zwany dalej „samorządem”, który tworzą
wszystkie wychowanki Ośrodka.

2. Do zadań Samorządu należy:

1) współdziałanie z organami Ośrodka w zapewnieniu wychowankom należytych
warunków do nauki i wychowania

2) dbanie o mienie Ośrodka



3) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania wychowanek
i pracowników pedagogicznych

4) zapobieganie konfliktom między wychowankami, wychowankami a pracownikami
pedagogicznymi i innymi pracownikami Ośrodka

3. Zasady i działania samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół
wychowanek.

§ 9

1. Wszystkie organy Ośrodka współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich

 kompetencji.

2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Ośrodka opinie
i wnioski we wszystkich sprawach Ośrodka, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw wychowanek.

3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów
Ośrodka.

4. Organy Ośrodka zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 10

1. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem
a rodzicem, uczniem a nauczycielem.

2. Pracownicy pedagogiczni, rodzice/opiekunowie prawni wychowanków mają prawo 
wnosić skargi i zażalenia do:

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny

2)  organu prowadzącego Ośrodek

Rozdział IV

Organizacja Ośrodka

§ 11

1. Termin rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy prawa
oświatowego.



2. Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny
ośrodka, opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia każdego roku, zatwierdzony przez
organ prowadzący w terminie do dnia 25 maja danego roku.

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się liczbę pracowników Ośrodka oraz ogólną liczbę
godzin poszczególnych form działalności Ośrodka.

§ 12

1. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni
tygodnia, jako placówka opieki całodobowej, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

2. Ośrodek zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki uwzględniające
bezpieczeństwo i potrzeby wychowanek. 

3. Ośrodek prowadzi internat.

4. Ośrodek organizuje opiekę wychowawczą w porze nocnej. Dyżury nocne sprawuje
pracownik pedagogiczny, który ma do pomocy, co najmniej jednego pracownika
niepedagogicznego.

5. Ośrodek zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych i prawidłowego
funkcjonowania wychowanek w Placówce.

6. Ośrodek współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) poprzez korespondencję,
kontakt telefoniczny i osobisty, w celu poinformowania o zachowaniu, postępach
w nauce i udzieleniu pomocy w pełnieniu funkcji wychowawczej.

7. Kadra Ośrodka prowadzi współpracę z różnymi instytucjami publicznymi
i niepublicznymi działającymi na rzecz edukacji, wychowania, pomocy społecznej, opieki
zdrowotnej oraz sądem i policją.

§ 13

1. Opieka w Ośrodku polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez Radę
Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań edukacyjnych, wychowawczych,
rewalidacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanki.

2. System, o którym mowa w ust. 1, tworzą:

1) nauka szkolna,
2) zajęcia wychowawcze
3) zajęcia specjalistyczne 

3. Podstawową formą pracy szkół są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-
lekcyjnym oraz praktyczne realizowane w pracowniach.



4. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez
Dyrektora zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

5. Jednostką organizacyjną gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej jest oddział złożony
z uczennic, które w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się
przedmiotów określonych planem nauczania i podstawą programową.

6. W zasadniczej szkole zawodowej uczennice kształcą się w zawodach: fryzjer,
sprzedawca, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

7. Uwzględniając specyfikę nauczanych zawodów, wymagania przepisów BHP,
a także warunki lokalowe i techniczne warsztatów, liczba uczennic w każdym oddziale
szkoły podczas zajęć lekcyjnych i praktycznych wynosi od 10 do 16 osób. 

8. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczennic w oddziale może być niższa
od liczby określonej w ust. 7.

9. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.

10. Grupę wychowawczą prowadzi, co najmniej dwóch wychowawców w systemie
zmianowym.

11. Liczba podopiecznych w grupie wychowawczej wynosi nie więcej niż 12 osób. 

12. Godzina zajęć edukacyjnych i praktycznych w szkole trwa 45 minut, a godzina zajęć
wychowawczo- opiekuńczych z grupą wychowawczą 60 minut. Przerwy miedzy lekcjami
nie mogą być krótsze niż 10 minut. Jedna przerwa powinna być dłuższa
i wynosić nie mniej niż 15 minut.

13. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez
Placówkę.

14. Kontrolę nad spełnianiem przez uczennice obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor.

15. Kształcenie wychowanek może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym wychowanka kończy:
1) 21 rok życia w przypadku gimnazjum
2) 25 rok życia w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej.

16.W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną, środowiskową i materialną pełnoletniej
wychowanki, Dyrektor na prośbę wychowanki, może wystąpić do Sądu Rodzinnego
i Nieletnich o wydanie postanowienia przedłużającego jej pobyt w Ośrodku
d o u k o ń c z e n i a s z k o ł y i u s a m o d z i e l n i e n i a .

17.  W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną, środowiskową i materialną pełnoletniej
wychowanki Dyrektor ma prawo podpisać umowę z pełnoletnią wychowanką określającą
zasady jej pobytu w Ośrodku do ukończenia klasy bądź etapu edukacyjnego.

§ 14



1. W Ośrodku działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji
wychowanek powoływany przez Dyrektora.

2. Do zadań Zespołu Wychowawczego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemów wychowanki i opracowywanie indywidualnego programu

pracy z wychowanką oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych
działań resocjalizacyjno-wychowawczych i terapeutycznych

2) analizowanie stosowanych metod pracy z wychowanką i wybór skutecznych form
pomocy

3) okresowe ocenianie efektów pracy z wychowanką i jej środowiskiem rodzinnym
4) modyfikowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego
5) ocena zasadności pobytu wychowanki w Ośrodku

3. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą:

1)Dyrektor MOW lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodnicząca zespołu
2)Wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym wychowanki
3)pozostali wychowawcy pracujący w grupie wychowawczej
4)Pedagog
5)Psycholog
6)Wychowawca klasy

§ 15

1. W Ośrodku działa Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.
 
2. Do zadań Zespołu d.s. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej należy w szczególności:

1) ustalenie zakresu, w którym uczennica wymaga pomocy psychologiczno-
    pedagogicznej, określenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
    psychofizycznych w tym szczególnych uzdolnień
2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania wychowance pomocy

psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb  
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanki,
a w przypadku wychowanki posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego  z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego. 
4) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego
5) w miarę potrzeb dokonanie modyfikacji programu IPET
6) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
    wychowance w tym efektywności realizowanych zajęć danej formy pomocy  
    psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania.

3. W skład każdego Zespołu d.s. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wchodzą:

- pedagog jako przewodniczący
- wychowawca grupy wychowawczej prowadzący daną wychowankę, 
- wychowawca klasy, w której znajduje się wychowanka,
- nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych danej wychowanki,
- specjaliści zatrudnieni w ośrodku. 



4. Rodzice wychowanki mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej 
ich dziecka.

5. Na wniosek Dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel
organu prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się Ośrodek.

6. Zespół zajmuje się diagnozowaniem wychowanek, planowaniem pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, jej realizacją i badaniem efektywności działań
w przypadkach:

     1) gdy wychowanka posiada orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej (wymóg    
          formalny)
     2) na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły   
         oczekiwanej poprawy
     3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)

7. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez
Zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, Dyrektora, Zespół dokonuje:

1)okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy (odnotowanej w IPET)
2)propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu

trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane

§ 16

1. IPET jest dokumentem Ośrodka i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

§ 17

1. W Ośrodku funkcjonują Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, wspólne dla wszystkich
szkół działających przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy, które
opisują:

1) procedury oceniania
2) procedury klasyfikowania
3) tryb odwołania od oceny

2. Podstawowe cele Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania to:

1) poinformowanie uczennicy o poziomie jej osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym  
    zakresie

2) pomoc uczennicy w samodzielnym planowaniu jej rozwoju
3) motywowanie uczennicy do dalszej pracy
4) rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach

    i specjalnych uzdolnieniach uczennic



5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno
    -wychowawczej

3. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania obejmują:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczennic i rodziców (prawnych opiekunów)

2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych
oraz zaliczenie niektórych zajęć edukacyjnych

3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
4) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego(semestru)
5) ustalenie kryteriów oceniania zachowania

4.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani informować uczennice
   o wymaganiach wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
      o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczennic. 

§ 18

1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania w pełnym brzmieniu stanowią załącznik
do Statutu. 

§ 19

1. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
posiada:

1) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, bibliotekę i czytelnię
2) pracownię komputerową z przyłączem do Internetu
3) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć nauki zawodu oraz do zajęć

sportowych
4) odpowiednio wyposażone pokoje mieszkalne
5) łazienki 
6) zaplecze kuchenne
7) jadalnię
8) pokój odwiedzin

Rozdział V

Pracownicy Ośrodka

§ 20

1. W Ośrodku zatrudnia się:

1) Wychowawców
2) Nauczycieli



3) Psychologa
4) Pedagoga
5) Innych specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

prowadzonych zajęć
6) Pracowników administracji i obsługi

2. Pracownikami pedagogicznymi są: Dyrektor Ośrodka, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pedagog, Psycholog i inni specjaliści, których zatrudnienie wynika z potrzeb
wychowanek.

3. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka tworzą zespoły problemowe- Zespół Wychowawczy,
Zespół ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Zespoły Przedmiotowe.

4. Powołani wychowawcy klas i grup bezpośrednio kierują procesem wychowawczym
wychowanek.

5. Normy zatrudnienia pracowników Ośrodka określa arkusz organizacyjny na dany rok
szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący Ośrodek.

6. Szczegółowy zakres obowiązków Wychowawców, Psychologa, Pedagoga i innych
specjalistów zatrudnionych w Ośrodku określa Dyrektor.

§ 21

1. Do obowiązków Wychowawcy należy:

1) zapewnienie opieki wychowankom
2) zapoznanie się z dokumentacją wychowanek
3) organizowanie zajęć wychowawczych, zespołowych i indywidualnych 
4) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w porozumieniu

z psychologiem, pedagogiem, nauczycielem odpowiedniej szkoły i innymi
specjalistami- IPET uwzględnia w szczególności zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, możliwości psychofizyczne, zdiagnozowane
deficyty, sytuację rodzinną oraz przebieg procesu przygotowania wychowanki do
usamodzielnienia

5) realizacja zadań wynikających z IPET
6) kierowanie procesem wychowawczym wychowanki
7) utrzymywania stałego kontaktu z rodziną wychowanki lub placówką opiekuńczo-

wychowawczą
8) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji

2.   Do obowiązków Nauczyciela w szkole należy:

1) sprawowanie opieki nad wychowankami w czasie zajęć szkolnych
2) właściwa i rzetelna realizacja ustalonego przez Dyrektora Placówki zakresu

obowiązków
3) systematyczna współpraca z wychowawcami
4) dostosowanie procesu nauczania do obowiązującej podstawy programowej,

możliwości intelektualnych i poziomu wiedzy wychowanek



5) systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie wiedzy
merytorycznej

6) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej
7) kontrolowanie obecności wychowanek na każdej lekcji
8) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem
9) nagradzanie wychowanek, ich wysiłków i efektów pracy oceną zgodnie z przyjętymi

przez szkołę zasadami i kryteriami oceniania zawartymi w Zasadach
Wewnątrzszkolnego Oceniania.

3.   Psycholog, Pedagog zobowiązani są do:

1) opracowania diagnozy nowoprzyjętej wychowanki
2) prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych
3) koordynowania działań związanych z dokumentowaniem pobytu wychowanki

w ośrodku
4) pomoc w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,

w szczególności poprzez wskazanie właściwych metod oddziaływania na wychowanki
5) stała współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie dydaktycznym

i wychowawczym
6) współdziałanie w sprawach wychowanek z sądami, instytucjami wspierającymi opiekę

i wychowanie, policją i innymi organizacjami
7) prowadzenia dokumentacji własnej pracy

§ 22

1. W placówce zatrudnia się pracowników ekonomicznych; administracji i obsługi w ilości
zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie Placówki zgodnie z jej celami. Zakres
obowiązków dla każdej osoby ustala Dyrektor Ośrodka.

2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania
Ośrodka, utrzymywanie całego obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, a także
dbanie o bezpieczeństwo wychowanek przebywających w placówce.

3. Ilość etatów pracowników niepedagogicznych określa się na każdy rok szkolny w arkuszu
organizacyjnych Ośrodka.

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, o których mowa w ustępie 1, określa
pracownikowi Dyrektor Ośrodka.

§ 23

1) W Ośrodku może być utworzone stanowisko Wicedyrektora (pod warunkiem zatrudnienia 
więcej niż 15 pracowników pedagogicznych).

2) Wicedyrektor Ośrodka powoływany jest przez Dyrektora Ośrodka, po uprzednim
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.



3).Dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska
kierownicze.

§ 24

1. Zadania i obowiązki Wicedyrektora określa Dyrektor Ośrodka.

Rozdział VI

Warunki pobytu wychowanki w Ośrodku

§ 25

1. Ośrodek zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu poprzez:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i innych wynikających
z organizacji roku szkolnego przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zgodnie
z przepisami prawa oświatowego

2) odpowiednie wyposażenie pomieszczeń Ośródka
3) dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do zachowania właściwej higieny osobistej
4) zapewnienie właściwej opieki w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych

w Ośrodku i poza nim
5) zapoznawanie i wdrażanie wychowanek do bezwzględnego przestrzegania

regulaminów obowiązujących w Ośrodku

2. Ośrodek pracuje w oparciu o opracowany i zatwierdzony Program wychowawczy
 i Profilaktyki, który:

1) ma jasno określone cele i zadania znane uczniom, rodzicom, nauczycielom
 i wychowawcom

2) promuje zdrowy styl życia
3) zapobiega uzależnieniom i demoralizacji
4) chroni przed przemocą
5) przyczynia się do niwelowania zachowań agresywnych
6) pomaga wychowankom w tworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie

3. Ośrodek organizuje kształcenie i wychowanie stosownie do potrzeb i możliwości
wychowanek poprzez:

1) budowanie wiary we własne siły
2) tworzenie warunków do traktowania siebie i innych z godnością  i szacunkiem
3) wpajanie zasad elementarnej uczciwości i poczucia sprawiedliwości
4) uczenie się samoakceptacji i wzajemnej tolerancji
5) wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego

kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji
w tym zakresie

4. Ośrodek organizuje atrakcyjne zajęcia i formy spędzania wolnego czasu z uwzględnieniem
    indywidualnych predyspozycji wychowanków.

5. W codziennej pracy placówka docenia postępy uczniów i wychowanków, a ich sukcesy 



  nagradzane są w postaci wyróżnień, nagród, dyplomów, pochwał wobec rówieśników.

6. Pracownicy Ośrodka wspólnie z wychowankami dbają o wygląd, funkcjonalność oraz 
    estetykę pomieszczeń i otoczenia.

7. Placówka współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierającymi zaspokojenie potrzeb
    wychowanków, ich indywidualnego rozwoju, w tym zapobieganie uzależnieniom i innym
    przejawom patologii społecznej.
8. Ośrodek organizuje pomoc przedmedyczną i lekarską poprzez współpracę z Ośrodkiem 
    Zdrowia w Wierzbicy i innymi poradniami specjalistycznymi.

 § 26

Zasady przyjmowania, przenoszenia
zwalniania, pobytu i urlopowania wychowanek

1.  Ośrodek przyjmuje nieletnie od 13 do 18 roku życia, zgodnie z zasadami kierowania,
wynikającymi z odrębnych przepisów.

1. Przyjmowanie wychowanek do Ośrodka odbywa się całodobowo.

2. Do ośrodka przyjmowane są nieletnie, wobec których Sąd Rodzinny i Nieletnich
zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym.

3. Podstawą przyjęcia wychowanki do Ośrodka jest skierowanie wydane przez starostę,
prezydenta właściwego ze względu na zamieszkanie wychowanki zawierające:

1) orzeczenie Sądu Rodzinnego i Nieletnich o umieszczeniu nieletniej w Ośrodku
2) kopię wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez kuratora sądowego
3) kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego lub innej

specjalistycznej placówki
4) odpis aktu urodzenia nieletniej
5) posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniej
6) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane

4. Bezpośrednio po przybyciu nieletniej do Ośrodka, Dyrektor, Pedagog, Psycholog lub
Wychowawca przeprowadza z nieletnią rozmowę w celu zapoznania z prawami,
obowiązkami i zasadami pobytu, co nieletnia potwierdza własnoręcznym podpisem. 

5. W razie odmowy złożenia podpisu przez nieletnią Dyrektor w dokumentacji nieletniej
czyni adnotację o odmowie potwierdzenia zapoznania się z jej prawami, obowiązkami
 i zasadami pobytu w Ośrodku.

6. O przyjęciu wychowanki do Ośrodka Dyrektor powiadamia właściwe organy obowiązane
do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

§ 27



1. Przeniesienie wychowanki do innego ośrodka może nastąpić w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego lub
terapeutycznego, na podstawie oceny zasadności dalszego pobytu wychowanki w Ośrodku,
dokonywanej przez Zespół Wychowawczy. 

4. Wniosek o wskazanie ośrodka, do którego ma być przeniesiona wychowanka wraz
z oceną zespołu przekazuje do ORE Dyrektor. Dyrektor doprowadza wychowankę

do ośrodka wskazanego przez ORE i przekazuje jej dokumentację. 

§ 28

1. Wychowanki mogą być urlopowane do domu rodzinnego, opiekunów, krewnych lub formy
pieczy zastępczej, w której zostały umieszczone, za zgodą Sądu Rodzinnego

i Nieletnich , 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). 

§ 29

1. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia postanowień zawartych w statucie
Dyrektor Ośrodka na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii
Samorządu Wychowanek może skreślić uczennicę z listy uczniów zgodnie z  procedurą
towarzyszącą decyzji o skreśleniu.

2. Skreślić z listy uczniów można jedynie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył
18 rok życia

3. O zaistniałym fakcie Dyrektor powiadamia rodzica/opiekuna prawnego oraz odpowiedni
Sąd Rodzinny i Nieletnich. 

§ 30

1. Pobyt wychowanki w Ośrodku ustaje z powodu:
2) jej nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż 4 tygodnie

licząc od dnia powiadomienia sądu rodzinnego o nieobecności nieletniego
3) w przypadku niedoprowadzenia nieletniej do Ośrodka w ciągu 1 miesiąca od daty

wskazania Ośrodka przez ORE
4) w przypadku usamodzielnienia się wychowanki w związku z uzyskaną

pełnoletniością, o ile Sąd nie przedłuży pobytu
5) z powodu wydania postanowienia Sądu o zakończeniu pobytu wychowanki

w Placówce, zmianie stosowanych środków wychowawczych
6) z powodu wydania wskazania do innej Placówki

2. O skreśleniu z listy wychowanek z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Dyrektor
Ośrodka powiadamia Sąd Rodzinny i Nieletnich, rodziców / opiekunów prawnych,
właściwe organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki oraz właściwego starostę, prezydenta.



§ 31

1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie rodzajów i szczególnych zasad działania placówek publicznych, warunków
pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz.
631), całodobowa placówka wychowawcza zapewnia wychowance podczas pobytu
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym:

1) pokrycie kosztów wyżywienia 
2) pokrycie kosztów zaopatrzenia w odzież, obuwie, środki czystości i środki higieny

osobistej oraz leki, okulary, podręczniki i pomoce szkolne, a także kieszonkowe

2. Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
wnoszą opłatę za posiłki w stołówce Ośrodka równą wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie.

3. Organ prowadzący Placówkę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat
 w przypadku:

1) szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny (reguluje ustawa o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r.)

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

§ 32

1. Pełnoletnia wychowanka opuszczająca Ośrodek, uprawniona jest do korzystania
z pomocy społecznej, otrzymuje środki na usamodzielnienie na podstawie odrębnych
przepisów.

Rozdział VII

Prawa i obowiązki wychowanki

§ 33

1.W placówce przestrzegane są prawa zawarte min. w Konwencji  Praw Dziecka,
ze szczególnym uwzględnieniem praw wychowanek do:

1) właściwego zorganizowania procesu wychowania i kształcenia
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w ośrodku zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną
3) całodobowej opieki wychowawczej
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 zasad Przedmiotowego 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 wychowanki 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)

18) prawo do przebywania na świeżym powietrzu

§ 34

1. W zakresie praw przynależnych wychowankom wymienionych powyżej przyjmuje się
następujące ograniczenia: 

1) wychowanki 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 

3) wychowanki 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, materiały pornograficzne lub
obsceniczne)

5) prawo do kontaktów telefonicznych jest zagwarantowane przez dostęp do telefonu
ośrodkowego. Z uwagi na kwestie porządkowe wychowanki są zobowiązane 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) dyrektor lub wychowawca kierując się  względami bezpieczeństwa, porządku 
i prawidłowym przebiegiem procesu resocjalizacji może ograniczyć prawo 
do odwiedzin wychowance 

9) osoby będące wychowankami Ośrodka mają prawo do nagrodowych przepustek
ustanowionych decyzją Dyrektora pod warunkiem, że nie zachodzą zdecydowane
przeciwwskazania natury wychowawczej

10) prawo do ochrony prywatności w części odnoszącej się do korespondencji może być
w szczególnych przypadkach ograniczone przez względy bezpieczeństwa lub ochrony
wychowanki

§ 35

1. Wychowanka ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Ośrodka i Regulaminie
Wychowanki

2) systematycznej nauki oraz ciągłego poszerzania i pogłębiania wiedzy
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 koleżanek
8) poszanowania godności innych
9) oddawania do depozytu pieniędzy, telefonów komórkowych i innych wartościowych

rzeczy
10) przestrzegania zakazu korzystania z telefonów komórkowych poza wyznaczonym

czasem
11) troszczenia się o mienie Ośrodka, starania się o utrzymanie czystości i porządku

na jego terenie
12) powstrzymywania się od agresji w stosunkach z rówieśnicami i pracownikami
13) powracania w przewidzianym terminie z urlopów i przepustek
14) właściwego zachowania się poza Ośrodkiem, szczególnie w czasie wyjść, wyjazdów

i przepustek do domu rodzinnego

§ 36

Katalog oddziaływań wychowawczych



Nagrody i wyróżnienia

1. Wychowanka może być nagradzana za rzetelną naukę, wzorową postawę i zachowanie,
osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną 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. 

3. Nagrody przyznawane są w następujących formach: 

1) pochwała wychowawcy na forum klasy lub grupy wychowawczej – wychowawca 
grupy lub klasy

2) pochwała dyrektora na forum placówki – dyrektor MOW
3)  dyplom uznania - na wniosek wychowawcy dyrektor MOW 
4) nagroda rzeczowa, na zakończenie roku szkolnego, gdy uczeń osiągnął średnią 

minimum 4,75 oraz otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania – na 
wniosek wychowawcy dyrektor MOW

5)  przyznanie dodatkowego kieszonkowego.
6)  zezwolenie na dodatkowe wyposażenie sypialni (lampka, radiomagnetofon).
7)  zezwolenie na korzystanie ze sprzętu komputerowego i audiowizualnego.
8)  wzięcie udziału w organizowanych wycieczkach, wyjazdach do kin, teatrów.
9)  zezwolenie na udział w dodatkowych zajęciach rekreacyjno-sportowych (hala, basen,

ognisko, dyskoteka).
10)  pisemna pochwała wysłana do rodziców lub opiekunów informująca o pozytywnym 

zachowaniu wychowanka. 
11)  wysłanie pisma do Sądu Rodzinnego informującego o pozytywnym zachowaniu 

wychowanka w Ośrodku. 
12)  wnioskowanie Zespołu Wychowawczego o zmianę środka wychowawczego

§ 37

Kary

1.Wychowanka może być ukarana za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanki.

2.Kary przyznawane są w następujących formach: 

1)upomnienie Wychowawcy klasy lub grupy wychowawczej -Wychowawca grupy lub
klasy 

2)obniżenie oceny zachowania o jeden stopień w zależności od przewinienia
3)obniżenie oceny zachowania do nagannej
4)czasowe pozbawienie przywileju– wychowawca grupy
5)upomnienie Dyrektora - rozmowa ostrzegawcza – Dyrektor MOW



6)nagana dyrektora z powiadomieniem rodziców (prawnych opiekunów) i właściwego
sądu – Dyrektor MOW

7)wszczęcie postępowania karnego
8)wnioskowanie do właściwego sądu o zmianę środka wychowawczego – Dyrektor

MOW
3.Od wymierzonej kary wychowanka może odwołać się w terminie 7 dni.
4. Wychowanka może ubiegać się o zamianę kary na dodatkową pracę na rzecz grupy lub
ośrodka.

§ 38

1.System kar i nagród obowiązujący w MOW zostaje precyzyjnie określony w Regulaminie
Wychowanki MOW, który stanowi załącznik do Statutu.

§ 39

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub kary występuje Wychowawca, Nauczyciel lub
Samorząd Wychowanek.

2. Organem przyznającym nagrody i udzielającym kary jest Zespół Wychowawczy
do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanki lub Dyrektor wraz z pozostałą kadrą
kierowniczą.

3. Wychowanka i jej rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo pisemnego odwołania
się do Dyrektora MOW od decyzji w terminie 7 dni od udzielenia kary.

4. Dyrektor MOW zobowiązany jest w terminie do 7 dni udzielić odpowiedzi
na odwołanie.

§ 40

1. W przypadku sytuacji kryzysowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
obowiązują odrębne procedury.

§ 41

1. W wypadku konieczności użycia środków przymusu bezpośredniego odwołujemy się
do Ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
(opracowana na podstawie  Dz. U. z 2013 r. poz.628)

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 42

1. Podstawową opiekę zdrowotną oraz świadczenia diagnostyczne, specjalistyczne
wychowanek zapewnia właściwy publiczny zakład opieki zdrowotnej.



2. Zakres zadań i organizację pracy pracowników służby zdrowia na terenie ośrodka określa
kierownik właściwego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w porozumieniu
z Dyrektorem MOW.

§ 43

1.MOW prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, resocjalizacji i terapii
wychowanek w szczególności:

1) księgę ewidencji wychowanek
2) księgę uczniów
3) dzienniki lekcyjne i wychowawcze
4) dziennik dyżurów nocnych 
5) dziennik zajęć dodatkowych art. 42 KN
6) księgę pochwał i nagan
7) arkusze ocen
8) protokoły zebrań Rad Pedagogicznych, Zespołu Wychowawczego oraz Zespołu

d.s. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
9) karty Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych wychowanek 
10) dokumentację przebiegu nauczania

§ 44

1.MOW prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

1. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną przez powiat radomski.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 46

1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z napisem: 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
ul. Sienkiewicza 55
26-680 Wierzbica

2. Pieczęcie urzędowe szkół wchodzących w skład Ośrodka określają odrębne przepisy.

§ 47

1. Nowelizacji w Statucie może dokonać Rada Pedagogiczna w formie uchwały.

2. O wprowadzanych zmianach informuje się niezwłocznie organ prowadzący.

§ 48
Statut wchodzi w życie z dniem 28 października 2014r.




