Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
w Suwałkach

Prawa i obowiązki wychowanków
oraz wykaz nagród i kar
Wychowanek po przyjęciu do Placówki zapoznaje się z rozkładem dnia,
swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z Regulaminu Organizacyjnego
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej:
1. Wychowanek ma prawo do:
1) wszechstronnego rozwoju zgodnie z Kartą Praw Dziecka;
2) poszanowania jego godności;
3) stałej opieki wychowawczej;
4) kształcenia się według własnych możliwości;
5) ochrony zdrowia i życia;
6) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz zaspokojenia potrzeby
bezpieczeństwa;
7) opieki prawnej i ochrony własnych interesów;
8) ochrony przed dostępem do używek;
9) całodziennego wyżywienia;
10) wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, podręczniki
i przybory szkolne;
11) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Placówki;
12) korzystania z pomocy pedagoga oraz opieki zdrowotnej w trakcie pobytu
w Placówce, oraz korzystania z poradnictwa specjalistów pracujących
w Placówce po jej opuszczeniu do końca procesu usamodzielnienia,
13) dysponowania kieszonkowym;
14) kontaktów koleżeńskich poza Placówką za wiedzą i zgodą wychowawcy;
15) swobody wyrażania myśli, korespondencji i przekonań, w szczególności
dotyczących życia Placówki, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli
nie narusza tym dobra innych osób;
16) wypowiadania swego zdania w sprawach jego dotyczących oraz
informowania o podejmowanych wobec niego działań;
17) jawnej i umotywowanej oceny własnego zachowania w Placówce;
18) korzystania z czasu wolnego zgodnie z własnymi zainteresowaniami;
19) uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie placówki i poza nią
za zgodą i wiedzą wychowawcy;
20) pomocy dydaktycznej w wyrównywaniu braków szkolnych;
21) podtrzymywania związków emocjonalnych z rodzicami i rodzeństwem;
22) rozwijania zainteresowań w Placówce i poza nią;
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23) rozwijania sprawności fizycznej i uczestniczenia w różnych formach zajęć
sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;
24) uczestniczenia w pracach samorządu wychowanków;
25) ciszy i spokoju w czasie wyznaczonym harmonogramem dnia;
26) zrzeszania się w organizacjach działających poza Placówką za zgodą
Dyrektora Placówki;
27) uzgadniania istotnych decyzji jego dotyczących z rodzicami lub
opiekunami prawnymi, rodzeństwem oraz pracownikami pedagogicznymi
zatrudnionymi w Placówce;
28) odwoływania się do Dyrektora Placówki od zastosowanych wobec niego
kar przez wychowawców.
2. Wychowanek ma obowiązek:
1) aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania;
2) respektowania zasad praworządności w Placówce i poza nią;
3) poszanowania godności osobistej osób, z którymi styka się na co dzień;
4) bycia odpowiedzialnym za własne życie, higienę oraz rozwój
psychofizyczny;
5) przejawiania zachowań opiekuńczych w stosunku do rodzeństwa, kolegów
oraz wytwarzania wzajemnej życzliwości, koleżeństwa i szacunku do innych
osób;
6) dbałości o wspólne mienie oraz wyposażenie przeznaczone do osobistego
użytku, w tym: odzież, przybory szkolne, a także przestrzegania ładu
i porządku w swoim otoczeniu;
7) przestrzegania wewnętrznych regulaminów oraz obowiązujących przepisów
bhp;
8) systematycznego i punktualnego uczęszczania do szkoły, zgodnie z planem
zajęć, i powrotu do Placówki bezpośrednio po ich zakończeniu;
9) efektywnego wykorzystania czasu przeznaczonego na naukę;
10) osiągania pozytywnych wyników w nauce;
11) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
12) naprawiania wyrządzonych szkód moralnych i materialnych;
13) sumiennego wykonywania poleceń wychowawców i innych pracowników
Placówki;
14) włączania się do prac na terenie Placówki według własnych możliwości;
15) poszanowania zdania i prywatności innych osób;
16) poszanowania nietykalności cielesnej innych osób;
17) powstrzymania się od nałogów i ucieczek z Placówki;
18) pełnienia dyżurów porządkowych według harmonogramu ustalonego
w grupach wychowawczych;
19) zachowania ciszy i spokoju na terenie Placówki ze szczególnym
uwzględnieniem ciszy nocnej.
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3. Po jawnej i umotywowanej ocenie wychowankowi za pozytywne
zachowanie, wysoką frekwencję na zajęciach szkolnych, pozytywne wyniki
w nauce mogą być udzielone następujące nagrody wpisane każdorazowo
do karty obserwacji i spostrzeżeń wychowanka:
1) pochwała ustna udzielona przez wychowawcę bądź Dyrektora Placówki
w obecności innych wychowanków w grupie, bądź na spotkaniu całej
społeczności Placówki;
2) pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych formach spędzenia czasu wolnego;
3) pierwszeństwo udziału w atrakcyjnych formach wypoczynku;
4) otrzymanie zwiększonej kwoty pieniężnej do własnego dysponowania;
5) nagroda rzeczowa.
4. Po jawnej i umotywowanej ocenie wychowankowi za negatywne
zachowanie, niską frekwencję na zajęciach szkolnych, negatywne wyniki
w nauce mogą być udzielone następujące kary wpisane każdorazowo do
karty obserwacji i spostrzeżeń wychowanka z zachowaniem zasady, że
należy naprawić wyrządzoną krzywdę lub szkodę:
1) nagana ustna udzielona przez wychowawcę bądź Dyrektora Placówki
w obecności innych wychowanków w grupie, bądź na spotkaniu całej
społeczności Placówki,
2) zakaz uczestnictwa w imprezach kulturalnych odbywających się poza
Placówką,
3) zakaz wyjścia poza Placówkę w czasie wolnym,
4) ograniczenie udziału w atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego,
5) zmniejszenie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, na czas
określony.
5. Wychowanek często naruszający zasady współżycia grupowego i obowiązki
wychowanka, na wniosek zespołu ds. oceny sytuacji dziecka i w trybie
przewidzianym przepisami prawa może być skierowany do innej placówki
opiekuńczo-wychowawczej, bądź do placówki resocjalizacyjnej.
6. Od wyznaczonej przez wychowawcę kary wychowanek ma prawo odwołać
się do Dyrektora Placówki.
7. Wychowanek otrzymuje nagrodę lub karę bezzwłocznie po czynie.
8. Wychowawca, Dyrektor Placówki nie mają prawa stosować kar
wykraczających poza granice prawa.
9. Istotne decyzje dotyczące wychowanka muszą być uzgodnione z jego
rodzicami lub opiekunami.
10. Na terenie Placówki działa Samorząd Wychowanków, który tworzą wszyscy
wychowankowie.
11. Zarząd Samorządu Wychowanków Placówki tworzą:
 przewodniczący grup wychowawczych, wybrani przez wychowanków
poszczególnych grup wychowawczych,
 przewodniczący samorządu wychowanków Placówki, wybrany w drodze
głosowania tajnego wychowanków Placówki.
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12. Opiekuna Samorządu Wychowanków wybierają w drodze głosowania
tajnego wszyscy wychowankowie spośród pracowników pedagogicznych
Placówki.
13. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Dyrektorowi Placówki
wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania
Placówki.
14. Dyrektor Placówki w porozumieniu z Zarządem Samorządu Wychowanków
Placówki ustala wysokość kieszonkowego, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

