
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. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach 
publicznych. ( Dz. U. 2015 poz. 843)  

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) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn.zm.) 

16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania 
dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 
ćwiczeniowe (Dz. U. poz. 902)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 
909)  

17.  Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 
( Dz. U.  Z 2014 poz. 478) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 w ośrodkach(Dz. U. z 2014 r. poz. 392 

19.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. 

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 wychowawczo - profilaktycznego ma na celu osiągnięcie 
oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz eliminowanie, 
minimalizowanie i zapobieganie przejawom uzależnienia uczniów od wszelkiego rodzaju 
używek. 

6. Program wychowawczo - profilaktyczny zatwierdza Rada Pedagogiczna,  
po zasięgnięciu opinii Samorządu Wychowanek (program stanowi załącznik  
do Statutu). 

7. 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 

1. 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 

2. 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 protokołowane.  

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 zwłaszcza:  

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. 

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. Nauka religii i etyki jest organizowana na życzenie rodzica/prawnego 
opiekuna, bądź pełnoletniej uczennicy, na zasadzie pisemnego oświadczenia woli. 

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) 24 rok życia w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej.  

16. W przypadkach uzasadnionych sytuacją szkolną, środowiskową i materialną pełnoletniej 
wychowanki, Dyrektor na prośbę wychowanki lub z własnej inicjatywy mając na uwadze 
dobro wychowanki może wystąpić do sądu rodzinnego i nieletnich o wydanie 
postanowienia przedłużającego jej pobyt w Ośrodku do ukończenia roku szkolnego 
pomimo osiągniętej pełnoletniości.  

§ 14 

uchylony 

§ 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. 

7) ocena zasadności pobytu wychowanki w ośrodku 

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

1) pedagog jako przewodniczący 



2) wychowawca grupy wychowawczej prowadzący daną wychowankę,  

3) wychowawca klasy, w której znajduje się wychowanka, 

4) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych danej wychowanki, 

5) wychowawcy internatu 

6) specjaliści zatrudnieni w ośrodku.  

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest za zgodą rodzica/prawnego 
opiekuna, który może także uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej jego 
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 

8. 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. 

 



§ 16 

1. . W ośrodku działają również zespoły: 

1)Zespół Przedmiotowy 

2)Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej 

3)Zespół ds. badania losów absolwentów 

4) Zespół ds. zmian w statucie i regulaminach 

5) Zespół ds. wykorzystywania wyników z nadzoru pedagogicznego i kontroli zarządczej 

6)Zespół do pozyskiwania środków unijnych 

7) Zespół ds. koncepcji pracy MOW 

8) Zespół ds. opracowania planu i raportów z wewnątrzszkolnych badań osiągnięć 
edukacyjnych uczniów oraz wyników egzaminów zewnętrznych 

9) Zespół ds. wychowania, profilaktyki, resocjalizacji i doradztwa zawodowego 

2. Dopuszcza się tworzenie innych zespołów realizujących określone cele i zadania. 

§ 17 

uchylony 

§ 18 

uchylony 

§ 19 

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

1) pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, bibliotekę  

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 



9) gabinet pielęgniarki 

10) salę terapeutyczną 

11) pralnię, suszarnię 

12)miejsce świetlicowe 
13)pracownię multimedialną 

Rozdział IV a  

§ 19 a 

Wewnątrzszkolne ocenianie 
dla szkół przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy 

1. Cele ogólne 

1) Motywowanie uczennic do nadrobienia braków edukacyjnych oraz do  dalszych 
postępów w nauce i zachowaniu. 

2) Pomoc  w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

3) Kształcenie pozytywnego nastawienia do wysiłku poznawczego oraz pracy twórczej. 

4) Informowanie uczennic, ich opiekunów prawnych i wychowawców prowadzących 
o poziomie osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu i postępach w tym zakresie, 
udzielanie uczennicom pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, 
co zrobiły dobrze i jak powinny się dalej uczyć. 

5) Wdrażanie uczennic do samodzielności i samokontroli. 

6) Kontrolowanie poziomu wiedzy i umiejętności. 

7) Umożliwienie nauczycielom, wychowawcom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno - wychowawczej. 

8) Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania. 

9) Kształtowanie u uczennic umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie 
i kierowania się nimi w ich własnym działaniu. 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania 
przez uczennice poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen, 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 



dodatkowych zajęć edukacyjnych  a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych 

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć,  a także rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce i zachowaniu uczennicy oraz o szczególnych uzdolnieniach 
uczennicy. 

2. Wewnątrzszkolne Ocenianie 

1)Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. 

2)Bieżącej kontroli podlega frekwencja uczennic. 

a) Nieobecność uczennicy na zajęciach lekcyjnych zaznaczana jest w stosownych 
rubrykach dziennika lekcyjnego pionową kreską (│). W przypadku 
usprawiedliwienia nieobecności uczennicy dostawiamy również kreskę poziomą 
(+). 

b) Pozostawienie pustej kratki jest równoznaczne z obecnością uczennicy na danej 
jednostce lekcyjnej. 

c) Wychowawca klasy na podstawie informacji uzyskanych od wychowawcy 
prowadzącego, rodzica/opiekuna prawnego może usprawiedliwić nieobecność 
uczennicy. 

3)Ocenie podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne uczennic, 

b) zachowanie. 

4)Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczennicy polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczennicę wiadomości i 
umiejętności w stosunku do: 

a)wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub 
efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w 
zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w 
szkole programów nauczania; 

b)wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów 
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

5)Ocenianie zachowania uczennicy polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczennic danej klasy stopnia respektowania przez uczennicę zasad 



współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie 
i regulaminach ośrodka. 

6)Oceny są jawne zarówno dla uczennic, jak i ich rodziców /opiekunów prawnych. 
Nauczyciel uzasadnia ocenę na prośbę uczennicy, rodzica/opiekuna prawnego. 

7)Nauczyciele na bieżąco informują uczennice i wychowawców grup o wymaganiach 
oraz osiągnięciach edukacyjnych uczennic, sposobach sprawdzania osiągnięć 
edukacyjnych uczennic, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

a) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczennice 
oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:  
- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  
- warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania 

8)Uczeń podlega klasyfikacji: 
a)śródrocznej i rocznej, 

− Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz 
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej 
oceny klasyfikacyjnej dwa razy w roku szkolnym. 

− Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym 
oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania 

b) końcowej. 

Na klasyfikację końcową składają się: 
−  roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio 

w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym 
− roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych 
− roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo 

najwyższej. 

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego 
typu. 

9)Uczennica, która otrzymała w I semestrze ocenę niedostateczną zobowiązana  jest 
w ciągu pierwszego miesiąca II semestru do uzupełnienia tych treści  
przedmiotowych, które są niezbędne do realizacji programu nauczania. 

10)Dowody osiągnięć szkolnych uczennic (prace klasowe, kartkówki, testy), 
gromadzone są przez nauczyciela danego przedmiotu i przechowywane  przez okres 
jednego roku szkolnego. 

11). Oceny klasyfikacyjne okresowe ustala się według następującej skali: 



12) W ocenianiu bieżącym i śródrocznym dopuszcza się stosowanie znaków „+” lub 
„-” przy stopniu głównym, za wyjątkiem stopni „- ndst” i „+ cel”. 

13) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć 
edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

14) Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani poinformować   uczennice o przewidywanych dla nich 
ocenach. 

15) O przewidywanej ocenie niedostatecznej lub nieklasyfikowaniu wychowawca klasy 
winien poinformować uczennicę i jej rodziców (opiekunów prawnych ) w formie 
pisemnej na 2 tygodnie przed klasyfikacją. 

16) .Uczennica otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania, uzyskała roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne  (wyższe od oceny 
niedostatecznej). 

17) Uczennica, która w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z 
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

18) . Ocena z zachowania: 

a) okresowe oceny z zachowania ustala się według następującej skali: 

- wzorowe 

- bardzo dobre 

- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne, 

b) ocena z  zachowania powinna: 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe

Celujący cel 6

Bardzo dobry bdb 5

Dobry db 4

Dostateczny dst 3

Dopuszczający dop 2

Niedostateczny ndst 1



- kształtować postawę uczennic  zgodną z celami wychowania realizowanymi przez 
szkołę, 

- aktywizować uczennice w procesie wychowania, 

- motywować potrzebę doskonalenia własnego postępowania, 

- służyć indywidualizacji oddziaływań pedagogicznych. 

c) wystawianie oceny z zachowania odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

Ocenę wzorową otrzymuje uczennica, która: 
−wzorowo wypełnia obowiązki szkolne, 
− szanuje i rozwija tradycje szkoły, 
− rozwija i doskonali własne uzdolnienia i zainteresowania, 
− osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych itp., 
− bierze aktywny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, 

organizacjach działających na terenie szkoły, 
− bierze udział w organizowaniu imprez szkolnych, 
− dba o kulturę słowa, godność swoją i innych, 
− dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom, 
− pozytywnie wpływa na postępowanie innych, 
− okazuje szacunek wychowawcom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczennica, która: 
− dostosowuje się w pełni do wymogów zawartych w regulaminie, 
− nie spóźnia się na zajęcia, 
− podejmuje pracę na rzecz klasy i szkoły, 
− pełni funkcję w klasie, 
− wywiązuje się z zadań powierzonych i dobrowolnie przyjętych, 
− chętnie pomaga innym, 
− dba o kulturę słowa i nie ulega nałogom, 

Ocenę dobrą otrzymuje uczennica, która: 
− sumiennie wypełnia obowiązki szkolne, 
− wytrwale i samodzielnie przezwycięża napotkane trudności w nauce, 
− rzetelnie wywiązuje się z podjętych zadań, 
− wykonuje prace użyteczne na rzecz klasy, szkoły, 



− uczestniczy w imprezach okolicznościowych, 
− szanuje wytwory pracy swojej i innych, 
− dba o kulturę słowa, nie ulega nałogom, 
− dba i higienę osobistą, o ład i estetykę otoczenia, 
− szanuje poglądy, przekonania i godność drugiego człowieka, 
− okazuje szacunek wychowawcom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 

Ocenę poprawną otrzymuje uczennica, która: 
− przestrzega zasad wynikających z postanowień Statutu  MOW z nielicznymi 

wyjątkami, ale po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie, 
− spełnia obowiązki szkolne zgodnie ze swoimi możliwościami, 
− dba o podręczniki i pomoce szkolne, 
− stara się przestrzegać zasad dobrego wychowania, 
− nie ulega nałogom, 
− nie angażuje się w życie klasy i środowiska, 
− zdarza jej się zachować nieodpowiednio w stosunku do pracowników szkoły, rodziców, 

rówieśników, ale w wyniku podjętych działań pedagogicznych dąży do poprawy, 

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczennica, która: 
− zaniedbuje obowiązki szkolne, 
− bardzo często nie przestrzega zapisów Statutu MOW, 
− nie przestrzega zaleceń dyrektora, wychowawców, nauczycieli, 
− samowolnie opuszcza teren szkoły podczas trwania zajęć i przerw, 
− nie szanuje godności i zdrowia drugiego człowieka, 
− ma zły wpływ na rówieśników, 
− niszczy mienie szkolne i mienie prywatne, 
− jest wulgarna i arogancka wobec koleżanek i pracowników szkoły, 
− jest odpowiedzialna za pobicia, kradzieże, wymuszenia na terenie szkoły i poza nią, 
− wchodzi w konflikt z prawem, 
− nie angażuje się w życie społeczności szkolnej, nie próbuje zmienić swojego 

postępowania pod wpływem uwag, działań wychowawczych   podjętych przez osoby 
dorosłe, 



Ocenę naganną otrzymuje uczennica, która: 
−notorycznie wagaruje, 
− niszczy sprzęt szkolny  np. umeblowanie, 
− bierze udział w bójkach, 
− używa wulgaryzmów, 
− jest agresywna, 
− wchodzi w konflikt z prawem, 
− kradnie, 
− spożywa alkohol, pali papierosy, 
− zażywa narkotyki, środki odurzające lub rozprowadza je, 
− fizycznie lub psychicznie znęca się nad innymi uczennicami, 
− dopuszcza się innych wykroczeń, które naruszają ogólne zasady moralne, społeczne, 
− lekceważy zasady bezpieczeństwa swojego i innych. 

d) wychowawca klasy przy ustalaniu propozycji oceny z zachowania winien 
uwzględnić opinie innych członków Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły 
oraz  uczennic. 

e) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania uczennicy, u której  stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
dysfunkcji na jej zachowanie  zgodnie z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

f) w przypadku grożącej uczennicy oceny nagannej, wychowawca klasy winien 
poinformować o tym fakcie jej rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie na 
2 tygodnie przed śródroczną lub roczną klasyfikacją. 

g) na żądanie uczennicy lub jej rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ma 
obowiązek pisemnego  uzasadnienia oceny  nagannej  z zachowania. 

h) ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

i) ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję 
do klasy wyższej lub ukończenie szkoły, a oceny z zajęć edukacyjnych  nie mają 
wpływu na ocenę z zachowania 

19) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uruchomienie procedury klasyfikacyjnej 
i przeprowadzenie egzaminu śródrocznego. Na podstawie pozytywnych wyników 
egzaminu uczennica może być promowana do klasy programowo wyższej. 

Uczennica może przystąpić do egzaminu śródrocznego jeżeli: 

a) w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskała ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych co najmniej oceny dostateczne oraz poprawną ocenę z zachowania, 

b) w wyniku klasyfikacji śródrocznej jej frekwencja na zajęciach lekcyjnych wyniosła 



minimum 80%. 

20) Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne 
w stosunku do uczennic, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 
lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, 
wynikającym z programu nauczania. 

21) Dyrektor szkoły zwalnia uczennicę z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych 
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach wykonywania przez uczennicę tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej opinii. 

22) Dyrektor szkoły zwalnia uczennicę z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia  w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii. 

23) W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona”. 

24) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i 
zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez 
uczennice w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a 
w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału uczennicy w 
zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury 
fizycznej. 

25) . Uczennicy która uczęszczała na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, wlicza się także roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych 
zajęć. W przypadku gdy uczennica uczęszczała na zajęcia religii i zajęcia etyki, do 
średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych i końcowych ocen 
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest 
liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

26) Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych uczennicy uniemożliwi lub utrudni jej kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. 

27) Uczennica może nie być klasyfikowana z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia okresowej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej, z powodu jej nieobecności   na zajęciach edukacyjnych, 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w planie edukacyjnym 

3. Formy  oceniania i kontroli postępów w nauce 

1) Obszary aktywności podlegające ocenianiu: 

a) Wypowiedzi ustne: 

- kilkuzdaniowa wypowiedź z bieżących lekcji, 



- pełna wypowiedź z poznanego zakresu materiału  

- dłuższa wypowiedź powtórzeniowa( prezentacja , referat) 

b) Wypowiedzi pisemne: 

- odpowiedź na pytania (sprawdziany, testy, kartkówki) 

- rozwiązanie wskazanych zadań, wykonanie ćwiczeń (prace domowe, prace 
dodatkowe) 

c) Zadania praktyczne: 

- niewerbalne wytwory pracy 

- wszelka działalność praktyczna ucznia 

2) Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczennic i polega na systematycznej 
obserwacji, sprawdzaniu i dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych uczennic, 
wysiłku wkładanego w wywiązywanie się  z obowiązków oraz postępów w 
nabywaniu wiadomości i umiejętności. 

3)  W ciągu jednego tygodnia uczennice nie mogą mieć więcej niż dwie prace klasowe, 
w ciągu jednego dnia – nie więcej niż jedną 

4) Nauczyciel zobowiązany jest podać uczennicom zakres materiału do pracy klasowej 
i sprawdzianu. 

5)  Praca klasowa musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał. 

6)  Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania ( więcej niż trzy 
jednostki lekcyjne), winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

7) Nauczyciele mają prawo do niepodawania terminu sprawdzianu, jeśli uczennice 
dezorganizują proces oceny osiągnięć poprzez absencję, ucieczki z lekcji, itp. 

8) Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych regulują 
przedmiotowe systemy oceniania. 

4.  Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 

  
1) Uczennica może nie być klasyfikowana z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności uczennicy na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. 

2)  Uczennica nieklasyfikowana z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczennica, jej rodzice 
lub opiekunowie prawni do dyrektora MOW. 

3) Na wniosek uczennicy nieklasyfikowanej z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jej rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna 



może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

4) Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

5)  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6)  W szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadania 
praktycznego. 

7)  Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczennicą i jej rodzicami 
(opiekunami prawnymi). 

8)  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 
w obecności wskazanego przez dyrektora MOW, nauczyciela takich samych lub 
pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9) . W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
(prawni opiekunowie) uczennicy 

10)  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół. 

a) do protokołu dołącza się pisemne prace uczennicy i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach   

b) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen . 

11) W przypadku nieklasyfikowania uczennicy z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowana”. 

5. Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

1) Uczennica, która w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała ocenę niedostateczną z 
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. 
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

2) Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko  
w wyniku egzaminu poprawkowego. 

3) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu  
z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, przedmiotu zawodowego,  
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

4) Termin egzaminu wyznacza dyrektor MOW w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

5) Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. 

W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 



członek komisji. 

6) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracach 
komisji na własną prośbę lub w innych,  szczególnie uzasadnionych sytuacjach. W 
takim przypadku dyrektor MOW powołuje jako osobę egzaminującą innego 
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły. 

7) Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, 

a) do protokołu dołącza się pisemne prace uczennicy i zwięzłą informację o jej 
ustnych odpowiedziach 

b) protokół stanowi załącznik  do arkusza ocen uczennicy 

8) Uczennica, która z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiła do egzaminu 
w określonym czasie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora MOW, nie później niż do końca września. 

9)  Uczennica, która nie zdała egzaminu poprawkowego  nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem p. 10. 

10)  Uwzględniając możliwości edukacyjne wychowanek Rada Pedagogiczna może jeden 
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować uczennicę, która nie zdała z 
jednych obowiązkowych zajęć, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia są 
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programowo 
wyższej. 

 
6.  Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego 

1) Uczennica lub jej opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora MOW jeżeli 
uznają, że roczna (okresowa  zamiast semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.   
Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia 
zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

2)  Zastrzeżenia muszą być zgłoszone na piśmie i zawierać uzasadnienie złamania 
procedury ustalania oceny. 

3)  Dyrektor MOW rozpatruje zastrzeżenia w ciągu 2 dni, podejmuje stosowną decyzję , 
o której informuje na piśmie uczennicę lub jej rodziców (prawnych opiekunów). 

4)  W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję. 

5)  W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład komisji 
wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 



c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne 

6) Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 
pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych. 

a) z prac komisji sporządza się protokół 

b) do protokołu dołącza się pisemne prace uczennicy i zwięzłą informację o 
ustnych odpowiedziach. 

7) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor MOW powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tejże szkoły. 

8) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w skład komisji wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący 

-wychowawca klasy 

-wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 
klasie 

-pedagog 

-psycholog 

-wychowawca prowadzący 

-przedstawicielka samorządu  wychowanek 

a) komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania 
zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego. 

b)  z prac komisji sporządza się protokół  . 

9) Uczennica, która z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiła do sprawdzianu  
w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora MOW. 

10)  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 
roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być  niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 
negatywnej (niedostatecznej) rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

11) .Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 



7. Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

1) W  klasie trzeciej gimnazjum – przeprowadzany jest egzamin. Ma on charakter 
powszechny i obowiązkowy. 

2) Przystąpienie do nich jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły. 

3) Uczennica, która nie przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym 
terminie lub przerwała egzamin, przystępuje do niego jeszcze raz, w terminie 
wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

4) Uczennica, która nie przystąpiła do egzaminu w terminie wyznaczonym przez CKE, 
powtarza ostatnią klasę danej szkoły i ponownie przystępuje do egzaminu po klasie III 
gimnazjum. 

5)  Wyniki egzaminu są ostateczne. 

6)  Wyników egzaminu  nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 

7)  W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających 
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub do odpowiedniej części tego egzaminu 
w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej może zwolnić 
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na udokumentowany wniosek 
dyrektora szkoły. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami lub 
opiekunami prawnymi ucznia. 

8)  Na prośbę absolwentki sprawdzony i oceniony arkusz może zostać  jej udostępniony 
przez OKE. 

9)  Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły. 

10) Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku 
nauki w szkole, określają odrębne przepisy.  

8.  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

1) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu 
opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w 
standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określonych w odrębnych przepisach 

2)  Uczennica, która zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego składa deklarację 
pisemną dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie.  

3)  Absolwentki z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się, absolwentki 
z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz chore i niesprawne czasowo mają prawo do zdawania 
egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości (np. do 
wydłużonego czasu zdawania egzaminu, dodatkowych urządzeń). 



4)   Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów : 

- etapu pisemnego  

- etapu praktycznego: 

5)  Egzamin jest zdany, jeśli zaliczone są oba etapy. 

6)  Absolwentka, która zdała egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe, wydany przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

  
9. Przedmiotowe Zasady Oceniania 

1) Przedmiotowe Ocenianie są rozwinięciem Wewnątrzszkolnego Oceniania, 
uwzględniającym specyfikę danego przedmiotu nauczania tak z uwagi na metody 
sprawdzania wiedzy i umiejętności, tak i metody nauczania.  

2)  Prace pisemne  ocenia się według następującej skali procentowej: 

Celujący                   95-100 %       maksymalnej liczby punktów + zadanie dodatkowe 

Bardzo dobry           84 – 94%     maksymalnej liczby punktów 

Dobry                       70 – 83%     maksymalnej liczby punktów 

Dostateczny             69 – 50%     maksymalnej liczby punktów 

Dopuszczający         49 – 30%     maksymalnej liczby punktów 

Niedostateczny         0 – 29%      maksymalnej liczby punktów 

3)  Powyższa punktacja dotyczy prac klasowych w których przewidziano zadania 
wykraczające poza program nauczania. Jeśli takich zadań nie uwzględniono 
za maksymalną ilość punktów wystawiona jest ocena bardzo dobra. 

4)  Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i 
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawarte są 
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania dla Szkoły Gimnazjalnej i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w formie załączników. 

10. Projekt gimnazjalny 

1) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela 
i obejmuje:  

a) wybór tematu projektu edukacyjnego;  

b)  określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 

c) wykonanie zaplanowanych działań;  

d)  publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 



e)  podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.  

2) Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te 
treści.. 

3) Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:  

a) zadania nauczyciela,  

b) czas realizacji projektu edukacyjnego;  

c)  termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;  

d)  sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;  

e)  inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 

4) Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną 
realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców/opiekunów 
prawnych o warunkach realizacji projektu, 

5) Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu 
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. 

6) W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego,  na świadectwie 
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 
ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

7) Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania 
zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym 

§ 19 b 
1. Uczennica oraz jej rodzic/opiekun prawny mają możliwość wglądu w dokumentację 

dotyczącą oceniania uczennicy oraz przeprowadzanych egzaminów wewnętrznych.  

§ 19 c 
1. W przypadkach nieokreślonych w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu decyzje podejmuje 

dyrektor MOW w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.  



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 

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

2. Pracownicy pedagogiczni Ośrodka tworzą zespoły problemowe-, Zespół ds. Pomocy 
Psychologiczno- Pedagogicznej, Zespół Przedmiotowy i inne zespoły.  

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

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

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

§ 21 

1. Do zadań 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 zadań 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 Wewnątrzszkolnym Ocenianiu 

3. Do zadań Psychologa, Pedagoga należy :  

1)opracowanie diagnozy nowoprzyjętej wychowanki 

2)prowadzenie zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych 

3)koordynowanie 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)prowadzenie dokumentacji własnej pracy 

§ 22 

1. W placówce zatrudnia się pracowników 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 

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, 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. 

2. Przyjmowanie wychowanek do Ośrodka odbywa się całodobowo. 

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

4. 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 



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

6. 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. 

7. 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 ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

2. 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 n wniosek lub po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej może przekierować wychowankę w trybie 
wychowawczym do innej placówki resocjalizacyjnej.  



2. 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 1 miesiąca 
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 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za pomoce – podręczniki zniszczone przez 
wychowankę. 

§ 31a  

1. Podręczniki zakupione z dotacji MEN są własnością MOW. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie i uczennice zapoznają się z warunkami udostępniania  
i korzystania z bezpłatnych podręczników. 

3. Ośrodek nieodpłatnie udostępnia uczennicom podręczniki na rok szkolny. Uczennice   
i wychowawca prowadzący daną wychowankę potwierdzają pisemnie odbiór 
podręczników. 

4. Komplet bezpłatnych podręczników powinien być zwrócony do biblioteki najpóźniej 7 
dni przed zakończeniem roku szkolnego w stanie dobrym, możliwym do dalszego 
użytkowania (bez zabrudzeń, uszkodzeń, notatek itp.) 

5. Szkoła przekazuje uczennicom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.  

6. W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręczników rodzic/opiekun prawny 
uczennicy zobowiązany jest ponieść koszty zakupu nowych egzemplarzy. W przypadku 
gdy uczennica opuszcza ośrodek w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązana jest 
oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki. 

§ 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 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 ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 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 i Regulaminie Punktowym, który stanowi załącznik do Statutu.  

§ 39 

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

2. Prawo przyznawania nagród i kar leży w kompetencji pracowników pedagogicznych. 

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 14 dni udzielić odpowiedzi  
na odwołanie. 

§ 40 

1. W przypadku sytuacji kryzysowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
obowiązują odrębne procedury – Procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych.  

§ 41 

uchylony 

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, oraz zespołów funkcjonujących w ramach 
ośrodka 

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 

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

§ 47 

1.  Zespół ds. zmian w statucie i regulaminach przygotowuje projekt zmian w Statucie, 
przedstawia go Radzie Pedagogicznej, która go opiniuje i zatwierdza w formie uchwały.  

2. O wprowadzanych zmianach informuje się niezwłocznie organ prowadzący, rodziców, 
pracowników MOW, wychowanki ośrodka.  

3. Statut dostępny jest w gabinecie dyrektora, gabinecie psychologa i pedagoga oraz na 
stronie internetowej MOW.  

§ 48 

Statut wchodzi w życie z dniem 27.09.2015 r.


