REGULAMIN WYCHOWANKÓW MOS
IM. ŚW. BRATA ALBERTA W SZCZECINIE,
27.09.2012r.

I. WYCHOWANEK MA PRAWO:
1. Korzystać z opieki i pomocy kadry pedagogicznej Ośrodka.
2. Zgłaszać swoje problemy osobiste i rodzinne do wychowawców, nauczycieli, psychologa, pedagoga i dyrekcji ośrodka celem uzyskania pomocy w ich rozwiązywaniu.
3. Korzystać z opieki i pomocy służby zdrowia.
4. Korzystać ze sprzętu i urządzeń Ośrodka.
5. Działać w samorządzie i kołach zainteresowań.
6. Reprezentować Ośrodek w imprezach sportowych, kulturalnych, turystycznorekreacyjnych, odbywających się poza terenem Ośrodka.
7. Uczestniczyć w imprezach sportowych, kulturalnych, turystyczno-rekreacyjnych i innych, odbywających się poza terenem Ośrodka.
8. Korzystać z całodziennego wyżywienia, za pośrednictwem samorządu zgłaszać swoje
uwagi co do jakości i sposobu wydawania posiłków.
9. Po ukończeniu 18 roku życia zwrócić się do dyrektora z prośbą o umożliwienie przedłużenia pobytu do czasu ukończenia szkoły.
10. Korzystać z pomocy w usamodzielnieniu się.
11. Utrzymywać systematyczny kontakt z rodziną (korespondencja, paczki, rozmowy telefoniczne, odwiedziny).
12. W sytuacjach wyjątkowych (wydarzenia losowe) otrzymanie zezwolenia na wyjazd do
rodziny w czasie trwania nauki szkolnej.
13. Korzystać z przepustek i urlopów zgodnie z zasadami oceny zachowania oraz przyjętymi zasadami zwalczania picia alkoholu i palenia tytoniu oraz ucieczek.
14. Podejmować pracę zarobkową za zgodą dyrekcji Ośrodka w czasie wolnym od zajęć
obowiązkowych.
15. Uczestniczyć w pracach zarobkowych organizowanych przez Ośrodek.
16. Korzystać ze wszystkich przywilejów zgodnie z przyjętymi zasadami oceny zachowania.
II. WYCHOWANEK MA OBOWIĄZEK:
1. Organizować i wykonywać pod kierunkiem wychowawców codzienne prace samoobsługowe w zakresie:
- utrzymanie higieny osobistej,
- utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Ośrodka i jego otoczeniu,
- pomocy przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków,
- utrzymanie czystości obuwia i odzieży,
- konserwacji i napraw urządzeń.
2. Przestrzegać kodeksu ucznia.
3. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne i inne zajęcia zorganizowane przez Ośrodek.
4. Kulturalnie zachowywać się na terenie Ośrodka i poza nim.

5. Udzielać pomocy kolegom w przypadku zagrożenia ich zdrowia i życia.
6. Natychmiast informować pracowników o dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu i
urządzeń.
7. Przekazywać wychowawcy do depozytu każdą sumę pieniędzy, a ich wydatkowanie
uzgodnić z wychowawcami.

III. WYCHOWANKOWI NIE WOLNO:
1. Przebywać poza terenem klasy, grupy i Ośrodka bez uzyskania zgody dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego
2. Samowolnie opuszczać zajęcia w szkole i w internacie oraz oddalać się bez przepustek
poza teren ośrodka.
3. Palić papierosów poza miejscem i czasem do tego przeznaczonym, pić alkoholu, odurzać się substancjami chemicznymi i narkotykami, tatuować się oraz dokonywać innych samookaleczeń.
4. Niszczyć sprzętu, urządzeń i przedmiotów będących własnością społeczną lub prywatną.
5. Przywłaszczać sobie przedmiotów będących własnością społeczną lub prywatną.
6. Stosować przemocy, siły fizycznej wobec kolegów oraz poniżać ich godność osobistą
(poprzez plotki, intrygi, wyzwiska).
7. Pożyczać przedmiotów będących własnością osobistą bez zgody wychowawcy oraz
dokonywać transakcji handlowych.
8. Spóźniać się z udzielonych przepustek i urlopów.
9. Kontaktować się bez zezwolenia pracowników z osobami spoza Ośrodka.
10. Publicznie prezentować zachowania homoseksualne i obsceniczne gesty.
11. Posiadać telefonu komórkowego (wyjątek: lekcje w szkole w dzień wyjazdu na urlop,
jeśli uczeń udaje się na dworzec bezpośrednio ze szkoły, jednak telefon musi być wyłączony).
12. Używać odtwarzaczy mp3 i innych podobnych urządzeń podczas lekcji.
13. Posiadać jakichkolwiek substancji w aerozolu.
14. Posiadać i przyjmować jakichkolwiek leków bez wiedzy wychowawcy.

IV. NAGRODY:
1. Wyróżnienia i pochwały na forum grupy i całej społeczności.
2. Listy do rodziców zawierające pochwałę.
3. Nagrody rzeczowe i pieniężne.
4. Możliwość uzyskania przepustek i urlopów.
5. Dni wolne do urlopu z tytułu wzorowego zachowania.
6. Zezwolenie na odwiedziny w Ośrodku osób niespokrewnionych.
7. Uczestniczenie w imprezach o charakterze nagrodowym.
8. Udział w wycieczkach i obozach dla najlepszych wychowanków.
9. Możliwość uczestniczenia w działalności instytucji i organizacji poza Ośrodkiem.
10. Możliwość reprezentowania Ośrodka na zewnątrz.
13. Możliwość ukończenia dwóch klas w jednym roku szkolnym w przypadku co najmniej rocznego opóźnienia w realizacji obowiązku szkolnego.
14. Możliwość pracy zarobkowej poza ośrodkiem.

V. KARY:
Brak przepustek i urlopów.
Zakaz wyjść poza Ośrodek z grupą.
Zakaz odwiedzin w Ośrodku (poza bliską rodziną).
Brak możliwości uczestniczenia w imprezach rozrywkowych.
Wykonywanie wszelkich dodatkowych prac powierzonych przez pracowników.
Przy nagannym zachowaniu utrzymującym się przez 2 tygodnie ostrzeżenie o wydaleniu lub przeniesieniu do innego ośrodka.
7. Przy braku poprawy przez następne 2 tygodnie kolejne ostrzeżenie.
8. Przy braku poprawy przez następne 2 tygodnie wydalenie lub przeniesienie do innego
ośrodka.
9. Brak możliwości działania w organizacjach i instytucjach poza Ośrodkiem.
10. Brak możliwości reprezentowania Ośrodka na zewnątrz.
11. W przypadku wystąpienia aktu agresji słownej lub fizycznej wobec dorosłych lub kolegów istnieje możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.
12. Naganne zachowanie skutkować będzie zerwaniem kontraktu dotyczącego śródrocznej
promocji do następnej klasy.
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VI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Rodzaj nagrody i kary uzależniony jest od oceny zachowania wychowanka, która dokonywana jest co tydzień.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku, kiedy zachowanie wychowanka zagraża życiu lub zdrowiu osób albo mieniu znacznej wartości dyrektor Ośrodka może podjąć
decyzję o zastosowaniu nadzwyczajnych środków zabezpieczających.
3. Wychowanek ma prawo odwołać się od wszelkich decyzji podejmowanych w jego
sprawie do dyrektora i wszelkich instytucji powołanych do pomocy dzieciom. O każdym takim odwołaniu wychowanek ma obowiązek poinformowania osoby, która wyżej wymienioną decyzję podjęła (wychowawcę, nauczyciela itp.).
4. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez wychowanka przebywającego
na urlopie (na czas urlopu można złożyć wartościowe przedmioty w depozycie u wychowawcy).
5. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uciekiniera, a po upływie 8 tygodni wychowawca ma obowiązek zutylizować rzeczy uciekiniera.

