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 Przepisy wstępne 

 

- Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju 

- Wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora ds. opieki 

i wychowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 

Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku- Zdroju 

- Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Specjalnego 

Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku 

Zdroju 

- Grupach wychowawczych – należy przez to rozumieć grupy wychowawcze  

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  dla Niepełnosprawnych Ruchowo 

w Busku Zdroju  

- Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniów/Wychowanków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Busku Zdroju 

- Opiekunie samorządu – należy przez to rozumieć wychowawców grup 

wychowawczych powołanych  do sprawowania opieki nad samorządem 

i koordynujących działania samorządu 

- Wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Specjalnego Ośrodka 

Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo  w Busku - Zdroju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo                    

w Busku - Zdroju jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla 

młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz niepełnosprawnej ruchowo                                       

i niepełnosprawnej  intelektualnie w stopniu lekkim.  

2. W grupach wychowawczych realizowane są zadania  opiekuńcze, wychowawcze                

i dydaktyczne we współpracy z nauczycielami szkoły, nauczycielami rewalidacji, 

psychologami, pedagogami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków. 

3. Bezpośredni nadzór nad grupami wychowawczymi sprawuje Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo przy udziale 

wicedyrektora ds. opieki i wychowania.  

4. Pobyt w grupie wychowawczej jest nieodpłatny, natomiast wyżywienie jest odpłatne. 

Dla wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość 

obniżenia odpłatności za wyżywienie po przedstawieniu odpowiednich informacji                

o dochodach, złożeniu podania oraz decyzji komisji ds. pomocy materialnej dla 

uczniów/wychowanków. 

5. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze liczące od 8 do 12 osób. 

6. Wychowawcy grup wychowawczych prowadzą dokumentację pracy 

w postaci: 

 dzienników zajęć grup wychowawczych ( z uwzględnieniem semestralnych  

planów pracy oraz tygodniowych założeń wychowawczych)  

 dziennika zajęć w piątek od godz. 16.00 –  22.00 oraz dziennika zajęć w sobotę w 

godz. 6.00-22.00 

 dziennik pracy w godzinach nocnych 

 kart wychowanków (zawierających dane osobowe, sytuację rodzinną, stan zdrowia,  

analizę funkcjonowania  wychowanka, podejmowane działania wychowawcze, 

współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi, występujące zachowania 

niepożądane oraz podjęte działania )   

 zeszytów wyjść i wyjazdów wychowanków 

 zeszyt stanu liczbowego wychowanków w godz.22.00-6.00 

 plan pracy grup wychowawczych 

 plan pracy samorządu  oraz poszczególnych sekcji i kół zainteresowań  



7. Opiekę nad wychowankami w porze nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 pełnią 

wychowawcy grup wychowawczych. 

 

      

Rozdział II 

 

Zadania wychowawców grup wychowawczych 

 

Zadania wychowawcy grupy obejmują:  

 -zapewnienie wychowankom opieki, wyżywienia i zakwaterowania oraz właściwych       

warunków sanitarno-higienicznych. 

-  zapewnienie  warunków wspomagających wszechstronny rozwój wychowanka                   

w stopniu adekwatnym do jego możliwości psychofizycznych ze szczególnym 

uwzględnieniem aktualnych potrzeb i oczekiwań                                                                          

-  wspieranie wychowanków w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze psychicznej, 

intelektualnej, społecznej, emocjonalnej, w wychowaniu do wartości i kształtowaniu 

patriotycznych postaw.                                                                                                                    

-  zapewnienie wychowankom możliwości rozwijania samodzielności i  kreatywności                

-  stworzenie optymalnych warunków do nauki, rozwijanie odpowiedniej motywacji                                         

do nauki, zapewnienie niezbędnej  pomocy w uzupełnianiu braków  i zaległości szkolnych 

oraz w wypełnianiu codziennych obowiązków związanych z pobytem w placówce                                   

-  diagnozowanie potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki oraz realizacja programu 

wychowawczo - profilaktycznego Ośrodka                                                                                       

-  rozwijanie zdolności poznawczych ukierunkowanych na poszukiwanie dobra                        

i piękna w świecie,  kompensację deficytów rozwojowych                                                              

- przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i otwartym    środowisku.  

- kształtowanie wrażliwości estetycznej i umiejętności korzystania z dóbr kultury                        

- propagowanie zdrowego stylu życia                                                                                            

- podejmowanie interwencji wzmacniającej, korygującej i uzupełniającej proces 

wychowania. 



 

 

Rozdział III 

 

Zebrania  wychowawców grup wychowawczych 

 

1. Przewodniczącym zebrań wychowawców grup wychowawczych  jest dyrektor ds. 

opieki i wychowania, natomiast członkami są wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.  

2.  Na zebraniach wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy omawiają i  analizują 

całokształt bieżących  spraw opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych, 

proponują   formy   rozwiązania zaistniałych problemów, wysuwają wnioski   

3. Na zebrania grup wychowawczych mogą być zapraszani nauczyciele ze szkół  

Ośrodka    oraz  przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z placówką. 

 

 

Rozdział IV 

 

Samorząd Uczniów/Wychowanków 

 

1. Działalność samorządu   powinna  być zgodna z Ustawą – Prawo oświatowe, Statutem 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo 

oraz Konwencją Praw Dziecka. 

2. Opiekunami samorządu są nauczyciele i wychowawcy powołani do sprawowania 

opieki i koordynacji działań samorządu. 

3. Wychowankowie  z grup wychowawczych oraz uczniowie/wychowankowie klas  

istniejących w Ośrodków  wybiera spośród siebie  przedstawicieli do samorządu. 

4. Samorząd prowadzi swoją działalność w oparciu o sekcje i koła zainteresowań.  

5. Każde koło i sekcja posiadają swojego opiekuna, którym jest nauczyciel/wychowawca 

oraz nauczyciele rewalidacji  

6. Pracą samorządu kierują wybrani w drodze głosowania przedstawiciele 

uczniów/wychowanków:  

- przewodniczący 

- zastępca 

- sekretarz 



7. Kadencja samorządu trwa jeden rok szkolny. 

8. Wybory do samorządu odbywają się nie później niż w ostatnim tygodniu września 

danego roku szkolnego. 

9. Zebrania samorządu odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek  członków, bądź              

z inicjatywy opiekunów samorządu. 

10.  Samorząd  ma prawo reprezentować społeczność Ośrodka we wszelkich sprawach 

dotyczących wychowanków. 

11. Samorząd ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, 

rozrywkowej i sportowej we współpracy z opiekunami i w porozumieniu z 

Dyrektorem Ośrodka, wicedyrektorem ds. edukacji oraz wicedyrektorem ds. opieki                  

i wychowania 

 

Rozdział V 

 

Kodeks wychowanka 

 

Prawa wychowanka 

 

Wychowanek grupy wychowawczej  ma prawo do: 

- zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 

- opieki medycznej i pomocy pielęgniarskiej 

- korzystania z pomocy wychowawców w nauce i w uzupełnianiu zaległości 

szkolnych 

- korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej 

- uzyskiwania pomocy, wsparcia i wyjaśnień od wychowawcy grupy, psychologów               

i pedagogów w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszelkich sprawach 

dotyczących nauki i funkcjonowania w Ośrodku                                                                       

- poszanowania godności i dyskrecji w sprawach osobistych 

- aktywnego udziału w życiu Ośrodka   

- rozwijania zainteresowań zgodnie ze swoimi zdolnościami i możliwościami oraz 

dokonywania w uzgodnieniu z wychowawcą wyboru sekcji i kół                

zainteresowań 

- reprezentowania Ośrodka na zewnątrz w różnego rodzaju konkursach, przeglądach, 

festiwalach, zawodach sportowych itp. 



- wypoczynku i uczestniczenia w zajęciach artystycznych, rekreacyjnych, sportowych 

edukacyjnych, wycieczkach  

- samodzielnego  wyjścia poza teren Ośrodka w ustalonym regulaminowo czasie, pod 

warunkiem posiadania pisemnego bądź telefonicznego  zezwolenia od rodziców bądź 

opiekunów prawnych i po uprzednim zwolnieniu przez wychowawcę grupy 

- wyjazdów do domu lub innego miejsca , pod warunkiem posiadania pisemnej bądź 

telefonicznej  zgody od rodziców/opiekunów prawnych i po uprzednim zwolnieniu 

przez wychowawcę grupy wychowawczej. W sytuacji wyjazdu w trakcie zajęć 

lekcyjnych zwolnienia dokonuje Dyrektor Ośrodka,  wicedyrektor ds. edukacji, 

wychowawca klasy lub  nauczyciel szkoły 

 

 
Obowiązki wychowanka 

 

Wychowanek ma obowiązek:  

- przestrzegać regulaminu oraz rozkładu dnia obwiązującego w grupie wychowawczej  

- systematycznie uczyć się i wzbogacać swoją wiedzę, racjonalnie wykorzystując czas 

przeznaczony na naukę własną 

- aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczych i rewalidacyjnych, w pracach 

samorządu oraz w działalności na rzecz Ośrodka i środowiska 

- przestrzegać zasad i norm społecznych, dbać o kulturę słowa na co dzień, przeciwstawiać się 

wszelkim przejawom wulgarności i brutalności, szanować poglądy i przekonania oraz 

godność i wolność osobistą drugiego człowieka 

- podporządkowywać się zaleceniom wychowawców oraz zarządzeniom Dyrektora Ośrodka, 

wicedyrektora ds. opieki i wychowania  

- udzielać pomocy koleżeńskiej 

- sumiennie wywiązywać się z podjętych zobowiązań 

- dbać o zdrowie, higienę osobistą, estetykę ubioru i wygląd zewnętrzny 

- utrzymywać czystość i estetykę w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na terenie Ośrodka  

- ponosić odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie 

 

 

 

 



Rozkład dnia: 

6.30   -  8.00  -  zajęcia poranne (pobudka, toaleta, śniadanie, zajęcia 

                                 porządkowe, przygotowanie do zajęć szkolnych) 

 8.00   - 13.30 -  nauka w szkole 

13.30  - 14.00    –  obiad 

14.00 -16.00 - zajęcia własne, zajęcia w sekcjach i kolach  zainteresowań 

                                 i rekreacyjno – sportowe 

16.00 - 18.00       –     nauka własna 

18.00 - 18.30       –    kolacja, czas wolny kontrolowany 

19.00 - 20.00 - zajęcia rekreacyjne oraz w ramach działalności samorządu 

uczniów/wychowanków 

20.00 - 22.00       –    toaleta wieczorna, zajęcia świetlicowe, zajęcia własne 

22.00 - 6.30         –    cisza nocna 

 

Zasady bezpieczeństwa na terenie Ośrodka 

 

Zabrania się:  

- używania otwartego ognia (palenia papierosów, świec, itp.) 

- wychylania się przez okno, barierki balkonowe, siedzenia na parapecie i barierkach 

na balkonach 

- zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków 

w pokojach 

- niszczenia sprzętów i mienia Ośrodka 

- spożywania napojów alkoholowych 

Przed wyjściem z pokoju i zamknięciem drzwi na klucz należy upewnić się, czy wszystkie 

urządzenia elektryczne zostały wyłączone oraz zamknięte okna i balkon. Przed wyjazdem na 

ferie letnie  należy rozliczyć się z powierzonego sprzętu, pościeli, koców itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VI 

 

Wyróżnienia, nagrody i kary 

 

Regulamin nagród 

 

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać wychowawcy, opiekunowie samorządu 

oraz sekcji i kół zainteresowań  do Dyrektora Ośrodka i wicedyrektora ds. opieki                                

i wychowania 

Nagrody mogą być przyznawane za: 

- wzorową postawę w nauce i zachowaniu  

- aktywną pracę w sekcjach i kołach zainteresowań 

- udział w konkursach, zawodach, olimpiadach, turniejach, przeglądach, 

festiwalach itp. 

- osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Ośrodka  lub środowiska lokalnego 

 

Rodzaje nagród: 

- pochwała przez wychowawcę wobec grupy 

- pochwała lub wyróżnienie udzielone przez wicedyrektora   

- pochwała Dyrektora  Ośrodka 

- list pochwalny do rodziców 

- nagroda rzeczowa, dyplom, pokrycie kosztów wycieczki, biletów do kina, teatru itp. 

 

Regulamin kar 

Za naruszenie zasad i norm  społecznych, nie przestrzeganie Regulaminu Grup 

Wychowawczych oraz nie wywiązywanie się z obowiązków, wychowanek może być ukarany 

przez: 

- upomnienie przez wychowawcę 

- upomnienie przez wicedyrektora   

- pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu wychowanka 

            - naganę Dyrektora Ośrodka  z wpisem do akt. 


