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REGULAMIN WYCHOWANKA 

 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
W regulaminie określono: prawa wychowanka, obowiązki wychowanka, nagrody i kary oraz inne 
postanowienia. 

§ 2. 
Dyrektor i rada pedagogiczna Ośrodka winni zapewnić wychowankom: 
1) bezpieczeństwo; 
2) stosowanie metod nauczania, komunikacji i metod pracy wychowawczej zgodnie z indywidualnymi 

możliwościami i potrzebami; 
3) możliwość rozwoju osobowego, w tym rozwoju zainteresowań i umiejętności; 
4) możliwość korzystania z opieki zdrowotnej; 
5) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej. 

 
 

Prawa wychowanka 
 

§ 3.  
1. Wychowanek ma prawo do: 

1) nauki, rewalidacji i całodobowej opieki wychowawczej; 
2) zakwaterowania i całodziennego wyżywienia; 
3) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych Ośrodka przeznaczonych do 

nauki, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, uzdolnień oraz pomagających w nauce 
własnej;  

4) wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz przerw świątecznych i ferii (na ten czas 
nie zadaje się prac domowych); 

5) uczestnictwa we wszystkich organizacjach działających na terenie Ośrodka, zajęciach 
organizowanych w Ośrodku, w olimpiadach i zawodach przedmiotowych oraz w innych 
zajęciach i imprezach artystycznych, sportowych prowadzonych przez instytucje, organizacje 
i placówki życia kulturalnego, a także sportowego na terenie miasta i kraju; 

6) poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych; 
7) tajemnicy korespondencji i prywatności; 
8) niedoskonałości i błędów oraz życzliwego rozumienia jego intencji; 
9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
10) korzystania z pomocy nauczycieli i nauczycieli-wychowawców w rozwiązywaniu problemów 

osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w Ośrodku; 
11) korzystania z poradnictwa w zakresie preorientacji zawodowej przy wyborze dalszego 

kierunku kształcenia; 
12) zapoznania się z programem nauczania, wymaganiami edukacyjnymi i szkolnym systemem 

oceniania; 
13) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
14) powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie prac pisemnych (klasówek) – w ciągu 

dnia może się odbyć tylko jedna klasówka, w ciągu tygodnia nie więcej niż dwie; 
15) współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych Ośrodka 

(opiniowanie poprzez Samorząd Wychowanków); 
16) do oglądania po godzinie 2200 programów telewizyjnych o dużych wartościach 

wychowawczych i edukacyjnych za zgodą nauczyciela-wychowawcy (dotyczy to 
wychowanków z klas ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych); 

17) powyżej 14 roku życia, za pisemną zgodą rodziców, do samodzielnych powrotów do domu po 
zakończonych zajęciach szkolnych; 

18) samodzielnych wyjść do miasta po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów 
i uzgodnieniu z wychowawcą i kierownikiem Ośrodka, w uprzednio wyznaczone dni i godziny; 

19) do stałych i systematycznych kontaktów z rodzicami i rodziną; 
20) samodzielnych wyjazdów do domów w dni wolne od nauki po uzyskaniu pisemnej zgody 

rodziców lub prawnych opiekunów w porozumieniu z dyrekcją Ośrodka; 
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21) korzystania ze stypendiów, ulg i pomocy finansowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

2. W przypadku naruszenia praw, wychowanek może złożyć skargę do dyrekcji Ośrodka zgodnie 
z ustalonym trybem (Załącznik Nr 8 do Statutu Ośrodka). 

 
 

Obowiązki wychowanka Ośrodka 
 

§ 4. 
1. Wychowanek ma obowiązek: 

1) ściśle przestrzegać rozkładu dnia w Ośrodku; 
2) przestrzegać regulaminu wychowanka Ośrodka, zapisów WSO w zakresie zachowania, 

przepisów BHP, PPOŻ; 
3) systematycznie brać udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich oraz 

właściwie zachowywać się w ich trakcie; 
4) brać czynny i bierny udział w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie 

placówki; 
5) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych w następującej formie: 

a) w ciągu 3 dni, rodzice powinni powiadomić placówkę o nieobecności dziecka w szkole, 
b) usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach szkolnych trwającej nie dłużej niż 5 dni nauki 

należy przywieźć w dniu przyjazdu do szkoły lub dokonać usprawiedliwienia tej 
nieobecności w formie ustalonej z wychowawcą klasy, nie później niż 7 dni od dnia 
rozpoczęcia nieobecności w szkole, 

c) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych trwającej dłużej niż 5 dni nauki 
należy dokonać w formie ustalonej z wychowawcą klasy nie później niż 7 dni od dnia 
rozpoczęcia nieobecności w szkole, 

d) dopuszcza się następujące formy ustalone z wychowawcą klasy usprawiedliwiania 
nieobecności ucznia: pisemnie na wskazany przez wychowawcę e-mail, pisemnie poprzez 
formularz usprawiedliwienia nieobecności ucznia na stronie internetowej Ośrodka, 

6) bezwzględnie wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne na zajęciach 
dydaktycznych i pozalekcyjnych w Ośrodku; 

7) odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników Ośrodka, koleżanek i kolegów; 
8) szanować poglądy i przekonania, a także godność osobistą drugiego człowieka; 
9) dbać o czystość i estetykę pomieszczeń Ośrodka i najbliższego otoczenia; 
10) brać udział w pracach porządkowych, w klasach, sypialniach i innych pomieszczeniach 

wyznaczonych przez samorząd wychowanków; 
11) uczestniczyć w pracach społecznych na rzecz Ośrodka i środowiska oraz dbać o naturalne 

środowisko i jego ochronę; 
12) ponosić odpowiedzialność materialną lub naprawiać umyślnie wyrządzone przez siebie 

szkody; 
13) nie oddalać się poza teren Ośrodka bez zgody nauczyciela i nauczyciela-wychowawcy; 
14) dbać o zdrowie, wystrzegać się wszelkich nałogów, dbać o wygląd zewnętrzny i higienę 

osobistą; 
15) przestrzegać zasad noszenia na terenie Ośrodka odpowiedniego stroju, który określa się 

następująco: 
-  podczas zajęć szkolnych -  jest to schludny, skromny strój w stonowanych kolorach, 
- podczas świąt i uroczystości szkolnych - jest to strój galowy składający się z białej 
bluzki/koszuli i spódnicy/spodni w kolorze granatowym lub czarnymoraz odpowiednie obuwie.  
Określony wyżej strój nie obowiązuje na lekcjach w-f, wycieczkach szkolnych, dyskotekach 
i zabawach szkolnych, zajęciach popołudniowych i wieczornych w ramach grup 
wychowawczych, w dni wolne od nauki szkolnej oraz w innych dniach ustalonych przez 
dyrekcję Ośrodka; 

16) pomagać słabszym kolegom w nauce, a młodszym w wykonywaniu codziennych obowiązków; 
17) szanować wspólne mienie oraz pracę własną i innych; 
18) podporządkowywać się zaleceniom kierownictwa Ośrodka, nauczycieli, nauczycieli-

wychowawców, a także ustaleniom samorządu; 
19) skrupulatnie przestrzegać punktualności powrotu z miasta; 
20) po powrocie z domu, zgłosić się do Ośrodka do godziny 2000- w uzasadnionych przypadkach 

wychowanek może wrócić później, po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu przez 
rodziców. 
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2. Wychowankom mieszkającym w Ośrodku zabrania się: 
1) chodzenia po placówce w nieodpowiednim obuwiu; 
2) przywłaszczania sobie mienia współmieszkańców oraz własności Ośrodka; 
3) wprowadzania do Ośrodka osób postronnych bez wiedzy i zgody nauczycieli, nauczycieli-

wychowawców lub kierownictwa Ośrodka; 
4) wynoszenia naczyń i nakryć stołowych ze stołówki oraz pracowni gastronomicznej. 

3. Wszystkie wyjazdy związane z opuszczeniem zajęć lekcyjnych, wymagają pisemnej zgody 
rodziców oraz telefonicznego powiadomienia wicedyrektora Ośrodka bądź kierownika 
ds. opiekuńczo-wychowawczych lub wychowawcy klasy bądź grupy wychowawczej. 

 
 

Wyróżnienia i nagrody 
 

§ 5. 
1. Wychowanek może otrzymać nagrody za: 

1) rzetelną naukę, aktywny udział w życiu Ośrodka i pracę społeczną; 
2) wzorowe zachowanie; 
3) udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. 

2. Rodzaje nagród: 
1) pochwała wychowawcy klasy, grupy i innych nauczycieli wobec wychowanków; 
2) zezwolenia na dodatkowe wyjścia do miasta; 
3) pochwała lub wyróżnienie wicedyrektora Ośrodka, kierownika ds. opiekuńczo-

wychowawczych wobec wychowanków; 
4) pochwała lub wyróżnienie dyrektora Ośrodka na apelu; 
5) wyróżnienie na tablicy ogłoszeń; 
6) świadectwo wzorowego ucznia; 
7) stypendia motywacyjne; 
8) list pochwalny do rodziców; 
9) nagrody rzeczowe i dyplomy; 

3. Zezwolenia na dodatkowe wyjścia do miasta udzielają wychowawcy grup i klas po uzyskaniu 
akceptacji rodziców lub opiekunów wychowanka (dotyczy to wychowanków niepełnoletnich). 
Nagrody rzeczowe i dyplomy przyznaje dyrektor Ośrodka, wicedyrektor Ośrodka, kierownik 
ds. opiekuńczo-wychowawczych Ośrodka w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

 
 

Kary 
 

§ 6. 
1. Za świadome i celowe nieprzestrzeganie obowiązków wychowanka Ośrodka, opuszczanie zajęć 

bez usprawiedliwienia, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, czyny chuligańskie, 
niszczenie mienia, rażące naruszenie norm moralnych, nagminne łamanie regulaminu Ośrodka 
oraz demoralizację i zły wpływ na innych wychowanków,  spożywania i wnoszenia alkoholu, 
palenia tytoniu, używania narkotyków oraz przebywania pod ich wpływem, wychowanek może być 
ukarany: 
1) upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę klasy, grupy i innych nauczycieli; 
2) obniżeniem oceny z zachowania; 
3) dodatkowymi dyżurami w rejonach wyznaczonych przez: dyrektora Ośrodka, wicedyrektora 

Ośrodka, kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych lub wychowawcę klasy, grupy; 
4) zakazem korzystania z rozrywek (komputery, telewizja, wycieczki itp.) wydanym przez 

wychowawcę klasy, grupy; 
5) powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu przez wychowawcę klasy, grupy 

z wezwaniem rodziców do Ośrodka; 
6) czasowym zakazem  samodzielnego wyjścia do miasta na wniosek wychowawcy klasy, grupy 

lub innych nauczycieli wydanym przez kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych; 
7) upomnieniem lub naganą wydanym przez: dyrektora Ośrodka, wicedyrektora Ośrodka lub 

kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych; 
8) przeniesieniem do innej grupy wychowawczej, o którym decyduje kierownik ds. opiekuńczo-

wychowawczych,  
9) zastosowaniem opracowanych dla Ośrodka procedur postępowania w szczególnych 

przypadkach, 
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10) zawieszeniem prawa pobytu w grupie wychowawczej na określony czas lub nie przyjęciem do 
grupy wychowawczej – decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik ds. opiekuńczo-
wychowawczych na pisemny wniosek rady pedagogicznej w porozumieniu z dyrektorem 
Ośrodka, 

11) skreśleniem z listy uczniów w przypadkach i na zasadach określonych w § 64 ust.2 i 3 Statutu 
Ośrodka. 

2. Wychowanek ma prawo odwołania się od nałożonych kar do dyrekcji Ośrodka zgodnie 
z ustalonym trybem (Załącznik nr 7 do Statutu Ośrodka). 

 
 

Postanowienia dodatkowe 
 

§ 7. 
1. Wszystkie wartościowe przedmioty na czas przebywania wychowanka w Ośrodku mogą być 

zdeponowane na życzenie wychowanka u kierownika ds. opiekuńczo-wychowawczych lub 
wychowawcy klasy, grupy.  

2. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zagubione bądź skradzione rzeczy.  
 
 

Zmiany w Załączniku nr 6 do Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  
dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu  

zostały uchwalone przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2019r. 
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