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REGULAMIN POBYTU WYCHOWANKA W PLACÓWCE 

 

1. Wychowanek z szacunkiem i godnością będzie odnosił się do wszystkich pracowników 

i współpracowników oraz współmieszkańców placówki, będzie szanował ich poglądy i przekonania. 

2. Przez cały czas trwania zajęć szkolnych wychowanek przebywa w wyznaczonym do tego miejscu.  

3. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są obowiązkowe.  

4. Wychowanek ma być przygotowany na cały cykl zajęć w danym dniu. 

5. Rodzina i opiekunowie prawni mogą składać wizyty wychowankom po wcześniejszym powiadomieniu 

wychowawców i na uzgodnionych z nimi warunkach oraz po okazaniu dokumentu tożsamości. 

6. Nowoprzyjęty wychowanek ma prawo do ewentualnej przepustki dopiero po 2 tygodniowym okresie 

adaptacyjnym. 

7. Prawo do przepustek oraz czasu ich trwania określa Ośrodkowy Regulamin Przepustek 

8. Wychowanek opuszcza budynek samodzielnie lub z opiekunem prawnym tylko i wyłącznie za zgodą 

wychowawcy. Samowolne opuszczanie ośrodka jest surowo zabronione. 

9. Po dłuższych przerwach od zajęć szkolnych tj. święta, ferie itp. nie obowiązuje wtorkowa przepustka 

nagrodowa. 
10. Przepustki kilkugodzinne przysługujące wychowankom obowiązują w następujących godzinach: 

W okresie zimowym – wtorek  14
00

 – 18
00

 

    - sobota   09
00

 – 13
00

 i 14
00

 – 18
00

 

    - niedziela 09
00

 – 13
00

 i 14
00

 – 18
00 

 

W okresie letnim – wtorek   14
00

 – 20
30

 

    - sobota   09
00

 – 13
00

 i 14
00

 – 20
30

 

    - niedziela 09
00

 – 13
00

 i 14
00

 – 19
30 

Ewentualne przedłużenie przepustki możliwe jest tylko po uzgodnieniu z wychowawcą. 

11. Wychowanek ma możliwość samodzielnego wyjścia na tzw. przepustki (w ramach nagrody), po uprzednim 

uzgodnieniu z dyżurującymi w tym czasie wychowawcami, za pisemną zgodą opiekuna prawnego. 

Niezastosowanie się do tego wymogu lub najmniejsze spóźnienie będzie skutkowało cofnięciem 

uzyskania zgody na wyjście poza teren obiektu. 

12. W przypadku zachorowania lub innego zdarzenia losowego, opiekun wychowanka zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie placówkę. 

13. Wychowankowie skreśleni dyscyplinarnie z placówki nie mogą przebywać na terenie MOS nr 2 w Łodzi. 

14. Zażywanie środków odurzających i psychoaktywnych na terenie placówki i poza nią jest kategorycznie 

zabronione. 

15. W przypadku stwierdzenia spożycia środka psychoaktywnego wychowanek ponosi następujące 

konsekwencje: 

- Zakaz przepustek do odwołania 

- Wstrzymanie przywilejów 

- Zakaz reprezentowania placówki 

- Obowiązek uczestnictwa w grupie terapeutycznej 

- W przypadku stwierdzenia przyjmowania substancji zmieniających świadomość mimo 

uczestnictwa w terapii, wychowanek jest zobowiązany do podjęcia leczenia w formie stacjonarnej 

pod rygorem skreślenia z listy wychowanków Ośrodka. 

16. Kategorycznie zabrania się palenia papierosów na terenie ośrodka. Złamanie zakazu reguluje system 

oceniająco – motywacyjny. 

17. Wychowankom zabrania się stosowania przemocy wobec innych i agresji wobec samego siebie, znęcania 

się psychicznego lub fizycznego nad kolegami, wyłudzania pieniędzy i przedmiotów, wszczynania bójek 

lub prowokowania sytuacji prowadzących do konfliktów. Nie wolno dokonywać samookaleczeń i 

niszczenia przedmiotów. Zakazuje się tatuowania i kolczykowania. 

18. Zabrania się eksponowania i noszenia odzieży uwidaczniającej wulgaryzmy i obraźliwe teksty. 

19. Wychowanek może: 

 wysyłać i przyjmować korespondencję oraz paczki, za pośrednictwem wychowawcy 

 prowadzić rozmowy telefoniczne, 

 dokonywać zakupów ze swoich pieniędzy (zdeponowanych u wychowawcy tzw. kieszonkowe), za 

zgodą i pod kontrolą wychowawcy. 

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora, wychowanek może 

uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych poza terenem placówki. 

20. Wychowankowie zobowiązani są do dbania i poszanowania mienia placówki. 
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21. Wychowanek ponosi odpowiedzialność za dokonane zniszczenia i będzie za owe zniszczenia ponosił 

surowe konsekwencje łącznie ze skreśleniem z listy wychowanków ośrodka. Koszty związane z 

przywróceniem zniszczonego mienia do pierwotnego stanu lub zakup nowego ponosi wychowanek 

(obniżone „kieszonkowe”), rodzic/opiekun prawny, który jest o tym natychmiast informowany. 

22. Wszelkiego rodzaju awarie i uszkodzenia wychowanek  natychmiast zgłasza wychowawcy. 

23. Wychowanek dba o higienę osobistą. 

24. Wychowanek korzysta z natrysków w wyznaczonych godzinach. 

25. Wychowankowie zobowiązani są dbać o czystość pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych placówki oraz 

wokół budynku. 

26. Wychowanek przestrzega przepisów bhp i ppoż. 

27. Wychowanek ma obowiązek przebywania w swoim pokoju 15 minut przed rozpoczęciem ciszy nocnej. 

28. Wychowankowie mogą korzystać: 

 ze świetlicy, 

 pomieszczeń pracowni tematycznych, 

 sprzętu sportowego, 

 pralki, 

 kuchni dydaktycznej, 

tylko i wyłącznie za zgodą i pod kontrolą wychowawcy. 

29. Kategorycznie zabrania się korzystania z pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

30. Wychowankowie mogą korzystać z telefonów komórkowych w czasie przepustek. W pozostałym czasie 

telefony pozostają w depozycie u wychowawców. 

31. W przypadku dokonania czynu zabronionego na szkodę wychowanka, wychowanek jest zobowiązany do 

niezwłocznego poinformowania o tym wychowawcy. 

32. Wychowanek ponosi pełną odpowiedzialność za własne rzeczy osobiste oraz prywatny sprzęt 

przywieziony do placówki za pisemną zgodą opiekuna prawnego i wychowawcy. Za rzeczy te nie ponosi 

odpowiedzialności wychowawca ani żaden inny pracownik ośrodka. 

33. Wychowankowie spożywają posiłki pod opieką wychowawcy w wyznaczonych   godzinach. Nakrywania i 

sprzątania dokonują osoby wyznaczone przez wychowawcę. Zakazuje się wynoszenia naczyń ze stołówki. 

34. Lekarstwa doraźne przechowuje i dawkuje pielęgniarka lub wychowawca zgodnie z zaleceniami lekarza. 

35. W przypadku opuszczenia placówki po ukończeniu szkoły, usunięciu lub rezygnacji z pobytu na wniosek 

opiekuna prawnego bądź własny, wychowanek ma obowiązek odebrać swoje rzeczy osobiste w przeciągu 

30 dni.  Po 30 dniach od opuszczania placówki nieodebrane rzeczy zostaną zutylizowane. 

36. Zabrania się rejestracji obrazu i dźwięku wszelkimi urządzeniami bez zgody osób rejestrowanych. 

37. W razie rażącego łamania regulaminu wychowanek poniesie konsekwencje włącznie ze skreśleniem z 

listy wychowanków, o czym zostaje powiadomiony rodzic/opiekun prawny wychowanka, macierzysty 

Dom Dziecka i inne właściwe instytucje. 

 

 

 

……………………………     ………………………………… 
Podpis wychowanka       Podpis rodzica/opiekuna 


