
REGULAMIN  SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO    

 W ZPEW W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 

I. Zadania wychowanków SOSW.  

a. rzetelnie, uczciwie, zgodnie ze swoimi możliwościami zdobywać wiedzę- uczyć się.  

b. doskonalić swój charakter, wzbogacać osobowość i kulturę zachowania.  

c. zgodnie współżyć z innymi.  

d. aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym i współrządzeniu ośrodkiem.  

e. postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności  

f. dbać o honor i tradycję SOSW oraz współtworzyć jej autorytet  

g. godnie , kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią  

h. dbać o piękno mowy ojczystej  

i. okazywać szacunek nauczycielom i innym pracownikom ośrodka 

j. respektować zarządzeniom dyrektora , zespołu wychowawczego, rady pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustalenia samorządu klasowego lub szkolnego 

 

II. Prawa wychowanków SOSW 

Wychowankowie SOSW mają prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, załącznika nr 2 do 

Statutu ZPEW a ponadto mają prawo do: 

a. korzystania z pomieszczeń, sprzętu, mediów, zajęć dydaktycznych, wychowawczych                

i opiekuńczych.  

b. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny                         

i przepisami BHP, 

c. zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, 

d. uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i trudności rodzinnych.                             

( w miarę potrzeb wychowanków i możliwości placówki ) 

e. korzystania z  opieki pielęgniarki, pomocy przedlekarskiej ( w przypadku 

wychowanków mieszkających w grupach wychowawczych  placówki, zasady opieki 

medycznej ustala się z rodzicami) .  

f. otrzymywania doraźnej pomocy socjalnej, 

g. korzystania z całodobowej opieki i wyżywienia (zasady odpłatności za wyżywienie 

zawarte są w odrębnych przepisach)  

h. pomocy przy wyborze kierunku kształcenia  

i. korzystania z pomocy przy odrabianiu lekcji oraz pomocy w przypadku trudności                

w nauce, 

j. rozwijania osobistych zainteresowań, zdolności, talentów, organizowania na terenie 

placówki działalności kulturalnej, sportowej i własnej aktywności, 

k. wypoczynku, rozrywki i  udziału w imprezach i wycieczkach, 

l. uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych i  kół zainteresowań . 

m. pomocy usamodzielniającym się wychowankom ,  

n. wychodzenia poza teren ośrodka lub wyjeżdżania do domu- po uzgodnieniu                         

z wychowawcą grupy a w szczególnych sytuacjach z wicedyrektorem ds. opiekuńczo-

wychowawczych, zgodnie z rozdziałem IV   regulaminu, 

o. współrządzenia ośrodkiem poprzez opinię Samorządu Uczniowskiego oraz zebrania 

grup wychowawczych i zespołów klasowych.  

p. informacji na temat procedur, regulaminów i zasad funkcjonowania ośrodka. 

III. Obowiązki wychowanków SOSW 

Wychowankowie SOSW mają obowiązki wynikające z załącznika nr 2 do Statutu ZPEW,                      

a ponadto zobowiązani są:  

 



a. Przestrzegania zasad współżycia społecznego:  

 wychowanek okazuje szacunek dorosłym i kolegom  

 przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu i brutalności 

 szanuje poglądy i przekonania innych  

 szanuje godność i wolność drugiego człowieka  

 zachowuje tajemnice korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych  

chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu 

b. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego 

przygotowywania się do zajęć szkolnych, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej 

wiedzy,  

c. usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach – 

usprawiedliwienie wychowanek zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na 

zajęcia; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców,      w formie 

pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka.  

d. wnoszenia własnego wkładu w organizację życia placówki poprzez solidne 

wykonywanie dyżurów, zleconych prac oraz powierzonych funkcji, 

e. przestrzegania zasad współżycia społecznego a szczególnie:  poszanowania wolności i 

godności osobistej drugiego człowieka, poszanowania poglądów        i przekonań 

innych ludzi, okazywania szacunku osobom dorosłym                          i rówieśnikom, 

f. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności (zakaz wszczynania kłótni, 

bójek, awantur); podejmowanie działań w celu ich zażegnania, 

g. przestrzegania dziennego planu lekcji oraz rozkładu zajęć wychowawczych, 

h. podporządkowania się zaleceniom i poleceniom nauczycieli, wychowawców oraz 

innych pracowników placówki, 

i. przestrzegania zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

elektronicznych w czasie zajęć szkolnych, uroczystości, imprez, zajęć zorganizowanych 

w grupach wychowawczych i w czasie ciszy nocnej. 

j. dbania o wygląd zewnętrzny a w szczególności: 

 przynosi na zajęcia w-f i sportowe odpowiedni strój i obuwie sportowe 

 na uroczystości przychodzi w stroju galowym ( biała koszula , bluzka , 

ciemne spodnie , spódnica ) 

 przychodzi na zajęcia praktyczne w stroju zgodnym                                    

z regulaminem pracowni i przepisami bhp, 

 nie nosi strojów i nie eksponuje emblematów propagujących środki 

odurzające, alkohol, tytoń 

 nie eksponują tatuaży i elementów piercingu .  

k. z szacunkiem odnosić się do wychowawców, nauczycieli i personelu administracyjno-

gospodarczego.  

l. zachowywać ciszę i nie przeszkadzać innym w czasie nauki własnej i zajęć lekcyjnych.   

m. dbać o mienie ośrodka i ponosić pełną odpowiedzialność materialną za celowo 

wyrządzone szkody.  

n. przestrzegać przepisów bhp, dbać o bezpieczeństwo własne i innych wychowanków.   

o. dbać o czystość ciała, odzieży, sprzętu i pomieszczeń ośrodka.  

p. zachowywać ciszę w porze snu zgodnie z rozkładem zajęć  .  

q. oszczędnie i umiejętnie używać energii elektrycznej, cieplnej i wody.  

r. uzyskać zgodę na przemieszczanie sprzętu, zmiany w wystroju wnętrz .  

s. przyjmować gości , po uzyskaniu zgody wychowawcy , w miejscu  i czasie 

wyznaczonym przez niego.  

t. kulturalnego spożywania posiłków w stołówce- nie wynoszenia   naczyń do pokojów, 



u. dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych. 

Wychowankowie:  

 dbają o higienę osobistą 

 nie palą tytoniu, nie piją alkoholu, nie używają żadnych środków 

odurzających 

 nie wnoszą na teren ośrodka wyrobów tytoniowych, alkoholu                            

i innych środków odurzających, przedmiotów mogących spowodować 

zagrożenie zdrowia lub życia członków społeczności ośrodka, 

 nie wnoszą na teren ośrodka materiałów o charakterze zagrażającym 

zdrowiu psychicznemu i moralnemu (książki, czasopisma, kasety, płyty 

itp.) 

 nie eksponują tatuaży i elementów piercingu.  

 

IV. Zasady opuszczania ośrodka.  

 

a. wychowanek może opuścić grupę wychowawczą lub ośrodek po wcześniejszym uzgodnieniu z 

wychowawcą zgodnie z następującymi zasadami : 

 wychowankowie poniżej trzynastego roku życia mogą opuszczać teren ośrodka  jedynie 

w towarzystwie pełnoletniej, upoważnionej osoby,  

 wychowankowie powyżej trzynastego roku życia  mogą opuszczać ośrodek po 

uzyskaniu pisemnej zgody rodziców , opiekunów prawnych lub po konsultacji z 

właściwą placówką pieczy zastępczej, 

 wychowankowie pełnoletni mogą opuszczać ośrodek samodzielnie po uzgodnieniu                   

i uzyskaniu zgody wychowawcy.   

b. termin powrotu do ośrodka  należy uzgodnić z wychowawcą. 

c. opuszczenie zajęć szkolnych jest możliwe jedynie na podstawie uzasadnionej prośby 

rodziców/opiekunów wychowanka za zgodą wychowawcy klasy.  

d. w przypadkach nieprzestrzegania powyższych zasad powiadamiani są odpowiednio: 

rodzice/opiekunowie, policja, sądy rodzinne ( zgodnie z oddzielnymi procedurami ) .  

 

V. Rodzaje nagród i formy ich przyznawania 

Za wyróżniające się zachowanie w placówce, włożony trud w pracy nad sobą, osiąganie dobrych 

wyników w nauce i inne szczególne osiągnięcia, wychowankowie mogą zostać nagrodzeni: 

1. pochwałą ustną w rozmowie indywidualnej z wychowawcą grupy/klasy za  działania                              

na rzecz własnego rozwoju, dobra rodziny, grupy/klasy lub innych osób. 

2. pochwałą ustną udzieloną przez wychowawcę na forum grupy/klasy za zaangażowanie                          

w przygotowanie i realizację imprezy grupowej lub klasowej (np. wycieczki, ogniska, spotkania z 

rodzicami, imienin, urodzin i innych uroczystości). 

3. pochwałą ustną udzieloną przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu na forum grupy/klasy za 

a) koleżeńskie zachowanie na lekcji, na przerwie międzylekcyjnej, wycieczce, zawodach 

sportowych. 

b) jednorazową, bądź wielokrotną pomoc koleżeńską w nauce. 

c) przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu gazetki grupowej/klasowej, przedmiotowej, 

tematycznej. 

4. prezentacją osiągnięć uczniów związanych z funkcjonowaniem grupy na gazetce i/lub 

umieszczenie osiągnięć wychowanków w kronice grupy/klasy; o tej formie nagrody decyduje 

wychowawca grupy lub klasy. 



5. pochwałą ustną udzieloną na forum klasy przez nauczyciela przedmiotu za trud włożony w naukę 

przedmiotu lub osiągnięcia w nauce. 

6. pochwałą ustną udzieloną przez dyrektora ośrodka wobec ogółu wychowanków za 

a) systematyczną i długotrwałą pomoc koleżeńską w nauce. 

b) nieobojętną postawę wobec zdarzeń i zjawisk zagrażających zdrowiu, życiu innych ludzi. 

c) nieobojętną postawę wobec aktów wandalizmu, dewastacji mienia wspólnego lub kradzieży. 

d) działalność artystyczną o istotnych walorach wychowawczych na rzecz ogółu społeczności 

placówki (np. przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego, programu 

artystycznego itp.) 

e) działalność artystyczną na rzecz społeczności lokalnej oraz za udział w konkursach poza 

ośrodkiem. 

f) osiągnięcia sportowe. 

7. prezentacją osiągnięć uczniów w kronice placówki i/lub na stronie internetowej albo też w 

mediach; o tej formie nagrody decyduje dyrektor placówki lub szkoły na wniosek wychowawcy 

lub organizatora przedsięwzięcia, w którym wychowankowie odniosili sukcesy. 

8. dyplomem pamiątkowym, np. za udział w wewnętrznym konkursie lub imprezie sportowej; 

dyplom przyznaje dyrektor placówki lub szkoły na wniosek organizatora konkursu lub imprezy 

sportowej. 

9. listem pochwalnym skierowanym do rodziców, opiekunów prawnych lub sądu za wzorową 

postawę i/lub wyniki w nauce, który kieruje wychowawca grupy/klasy albo dyrektor placówki lub 

szkoły. 

10. przez umożliwienie korzystania z dodatkowych rozrywek kulturalnych, imprez lub wycieczek. 

11. przez dofinansowanie wycieczki. 

12. nagrodą rzeczową; nagrodę przyznaje dyrektor placówki lub szkoły za 

a) uczestnictwo w zawodach i konkursach organizowanych w placówce. 

b) całoroczną działalność na rzecz placówki, np. redagowanie strony internetowej, kroniki 

placówki, działalność artystyczną, sportową i kulturalną, troskę o rośliny i zwierzęta znajdujące 

się w placówce. 

13. podniesieniem oceny z zachowania; o tej formie nagrody wnioskuje wychowawca klasy na 

posiedzeniu rady pedagogicznej. 

14. przyznaniem przez nauczyciela najwyższej oceny za szczególne osiągnięcia (np. udział w 

konkursach, zawodach, przeglądach). 

15. przyznaniem i uroczystym wręczeniem świadectwa z wyróżnieniem za wyniki w nauce                            

i zachowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

16. wpisem do dokumentacji przebiegu nauczania i/lub na świadectwie promocyjnym znaczących 

osiągnięć w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach i festiwalach 

artystycznych – o tej formie nagrody wnioskuje wychowawca klasy na posiedzeniu rady 

pedagogicznej. 

 

VI. Źródła finansowania nagród 

1. Źródłem finansowania przyznawanych nagród są środki własne ośrodka uzyskane                                   

z darowizn lub wpłat na Radę Rodziców o ile sytuacja finansowa placówki na to pozwala. 



2. Środki finansowe na nagrody lub same nagrody mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych (np. 

mogą być fundowane przez instytucje, organizacje, fundacje rządowe i pozarządowe oraz przez 

osoby prywatne). 

3. Nagroda rzeczowa nie odebrana przez wychowanka jak też nagroda, której odbioru wychowanek 

świadomie odmówił, przeznaczona zostaje  na poczet przyszłych nagród dla wychowanków.  

 

VII. Kary – postanowienia ogólne 

1. Ustalony system kar nie powinien naruszać nietykalności i godności osobistej wychowanki/ a   

2. Podstawą wychowawczą i profilaktyczną opisanego poniżej systemu kar jest ponoszenie 

konsekwencji popełnionego czynu i/lub zachowania. 

3. Środki wychowawcze powinny być stosowane zgodnie z zasadą gradacji kar oraz adekwatności             

w stosunku do popełnionego czynu. 

4. Każdorazowo wychowankowi należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowanego 

środka wychowawczego. 

5. Ocenie podlega zachowanie wychowanki/a zarówno w placówce jak i poza nią. 

6. Za naprawienie szkody powstałej wskutek świadomego lub złośliwego zniszczenia sprzętu 

szkolnego przez wychowankę/a  odpowiadają rodzice ucznia w formie materialnej lub rzeczowej. 

W miarę możliwości placówka stwarza wychowankom możliwości naprawienia szkody lub 

odpracowania za jej naprawę. 

7. W przypadkach nietypowych, nie mieszczących się w poniżej opisanym schemacie, karę dla 

wychowanków określa się indywidualnie. 

8. O wszystkich przypadkach stosowania kar wychowawca, dyrektor placówki informuje rodziców 

(prawnych opiekunów) wychowanków w rozmowie telefonicznej lub podczas spotkania                       

z rodzicami. 

 

VIII. Rodzaje kar 

Za nieodpowiednie zachowanie i nie przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego 

Regulaminu wychowanek może zostać ukarany: 

1. upomnieniem przez wychowawcę grupy/klasy  

a) w indywidualnej rozmowie  

b) na forum klasy/grupy  

2. przez dyrektora placówki (o ile wcześniejsze działania zostały podjęte i nie przyniosły rezultatu) w 

postaci 

a) upomnienia ustnego. 

b) zakazem oglądania telewizji na określony czas i/lub udziału w imprezach kulturalno-

rozrywkowych. 

c) zakazu reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych. 



d) zakazem udziału w wycieczce. 

e) zmianą grupy lub klasy. 

f) przeniesieniem do innego pokoju. 

g) pozbawienie funkcji w samorządzie grupowym, klasowym, szkolnym lub w organizacjach 

szkolnych. 

h) cofnięcie pomocy materialnej (socjalnej), jeśli powtarzające się wykroczenia wychowanka 

dotyczyły zniszczeń na terenie szkoły. 

i) pokrycie kosztów zniszczeń dokonanych przez wychowanka. 

j) naganą dyrektora,. 

k) powiadomienie Policji w wypadku czynów o znamionach przestępstwa. 

l) wystąpienie do Sądu dla nieletnich w przypadku kolizji z prawem  

m) skreślenia z listy wychowanków  zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

IX. Środki wychowawcze 

Zachowania negatywne wychowanki/a powinny być powodem do podjęcia działań wychowawczych           

i naprawczych. Przyjmuje się następujący schemat postępowania. 

1. Wychowawca grupy/klasy, nauczyciel lub inny pracownik placówki udziela ustnego upomnieniem 

wychowankowi który:  

a) spóźnia się na zajęcia. 

b) utrudniania prowadzenie lekcji  

 rozmawia,  

 zachowuje się agresywnie, arogancko lub wyzywająco,  

 stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną wobec innych wychowanków,  

 zachowuje się niekoleżeńsko podczas lekcji, jest nietolerancyjny wobec rówieśników, 

 zachowuje się w sposób wulgarny (słownictwo, gesty, wygląd),   

 kłamie,  

 nie okazuje szacunku lub nie podporządkowuje się poleceniom wychowawcy lub 

nauczyciela. 

c) zachowuje się nieodpowiednio podczas przerwy (biega, zaczepia , nie podporządkowuje się 

poleceniom nauczyciela dyżurującego), wycieczki, imprezy grupowej lub klasowej. 

d) nie nosi obuwia zmiennego na zajęcia w-f i sportowe 

e) nierzetelnie wypełnia obowiązki dyżurnego, 

f) stosuje groźby, szantaż, wymuszanie lub przymuszanie do zachowań upokarzających                i 

poniżających ludzką godność. 

g) łamie postanowienia regulaminu szkoły, pracowni, biblioteki, stołówki. 

h) nie wywiązuje się z obowiązków uczenia (niesolidność, nieterminowość, nie odrabianie pracy 

domowej). 

i) opuszcza zajęcia bez podania przyczyny, opuszcza teren szkoły podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

j) zalega z wymaganymi opłatami i zwrotem książek do biblioteki bez podania uzasadnienia. 

k) jest inspiratorem lub uczestnikiem sytuacji gorszących i deprawujących (np. związanych                 

z seksem). 



l) wykazuje obojętność wobec czynionego zła, np. brak reakcji na niszczenie, dewastowanie, 

znęcanie się itp. 

2. Wychowawca klasy/grupy, o ile wcześniej upominał wychowanka za złe zachowanie (opisane w 

punkcie 1), może go ukarać 

a) zakazem oglądania telewizji na określony czas i/lub udziału w imprezach kulturalno-

rozrywkowych. 

b) zakazu reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych 

c) pozbawieniem funkcji w samorządzie grupowym. 

d) zakazem udziału w wycieczce. 

e) przeniesieniem do innego pokoju. 

f) wnioskiem do dyrektora o przeniesienie do innej grupy. 

3. Wychowawca grupy/klasy, nauczyciel lub inny pracownik placówki może ukarać wychowanka/ę 

karą porządkową za niszczenie mienia, śmiecenie. 

4. Wychowawca grupy/klasy lub nauczyciel udziela pisemnego upomnienia wychowankowi/ce 

(wpisuje uwagę do dziennika) wówczas, gdy wcześniejsze upomnienie nie przyniosło skutku. 

5. Wychowawca grupy/klasy, nauczyciel lub inny pracownik placówki może wnioskować o zwołanie 

zespołu wychowawczego dotyczącego  wychowanka/i 

a) Zespół wychowawczy podejmuje decyzje  wówczas, gdy  

 działania wychowawcze zastosowane wobec wychowanka opisane w poprzednich punktach 

nie przyniosły pożądanego rezultatu. 

 powtarzają się negatywne zachowania opisane w punkcie 1). 

 podejrzewa, że wychowanek spożywa alkohol lub środki odurzające. 

 zachowuje się on w sposób szczególnie agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych. 

 umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu własnym lub innego wychowanka 

 notorycznie łamie regulamin placówki i zakłóca prawidłowe współżycie na terenie 

placówki  

6. Zespól wychowawczy , który omawia sprawę wychowanka/i: 

a) prosi, w obecności wychowanka/i o przedstawienie zastrzeżeń wobec wychowanka/i przez 

osobę, która skierowała podopiecznego/ą; wychowanek/ka ma prawo do przedstawienia 

własnej wersji wydarzeń. 

b) podejmuję próbę nakłonienia  do rozwiązania zaistniałej sytuacji, np. przeproszenie za 

nieodpowiednie zachowanie, naprawienie wyrządzonej szkody. 

c) wspólnie z wychowankiem/ką (o ile istnieje taka wola) próbują  ustalić środki, których celem 

będzie zapobieganie w przyszłości podobnym zachowaniom negatywnym, np.  proponuje 

wizytę u psychologa lub psychiatry, udział w zajęciach terapeutycznych, wizytę w poradni 

specjalistycznej itp. 

d) udziela pisemnego upomnienia (jeśli wychowanek w przeciągu tygodnia został ponownie do 

niego przyprowadzony) i próbuje ponownie kroków z punktu b) i c), a w przypadku ich 

nieskuteczności przekazuję sprawę do rozstrzygnięcia dyrektorowi placówki. 

 

 

 



7. Dyrektor placówki, do którego został skierowany wychowanek 

a) prosi, w obecności wychowanka/ki o przedstawienie zastrzeżeń wobec wychowanka/ki przez 

osobę, która skierowała podopiecznego, wychowanek ma prawo do przedstawienia własnej 

wersji wydarzeń. 

b) udziela upomnienia wychowankowi i wskazuje środki służące rozwiązaniu zaistniałego 

problemu, np. przeproszenie za nieodpowiednie zachowanie, naprawienie wyrządzonej szkody. 

c) może, po konsultacji z wychowawcą, nałożyć na wychowanka/kę karę w postaci 

 zakazu oglądania telewizji na określony czas i/lub udziału w imprezach kulturalno-

rozrywkowych. 

 zakazu reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych. 

 zakazem udziału w wycieczce. 

 zmianą grupy lub klasy. 

 pokrycia kosztów zniszczeń dokonanych przez wychowankę lub naprawienie szkody. 

 przeniesieniem do innego pokoju. 

 pozbawienie funkcji w samorządzie grupowym, klasowym, szkolnym lub w organizacjach 

szkolnych. 

 skróceniem czasu przepustki. 

d) jeśli wychowanek/a nie podejmuje wskazanych przez dyrektora środków poprawy, lub jeśli 

wychowanek/a notorycznie łamie przyjęte ustalenia (jest do niego skierowana co najmniej dwa 

razy w tygodniu), dyrektor placówki lub szkoły może ukarać wychowanka 

 wezwaniem do szkoły rodziców lub prawnych opiekunów. 

 powiadomieniem sądu o nagannym zachowaniu. 

 naganą dyrektora w obecności innych wychowanków  (na apelu), co związane jest 

z odpowiednim wpisem w dokumentacji indywidualnego programu oraz poinformowaniu 

rodziców i sądu o zaistniałej sytuacji; wychowanek, który otrzymał od dyrektora naganę 

nie może mieć na najbliższy semestr oceny wyższej niż poprawna z zachowania. 

e) w przypadku zachowania wychowanka mającego znamiona przestępstwa lub świadczące o 

przejawach szczególnej demoralizacji dyrektor placówki powiadamia policje lub/i sąd rodzinny  

8. Rada Pedagogiczna rozpatrując sprawę wychowanka/i może pozytywnie zaopiniować wniosek o 

skreślenie  wychowanka/ki , jeżeli 

a) został wyczerpany wachlarz oddziaływań wychowawczych opisanych powyżej, a zachowanie 

wychowanka/ki nie uległo poprawie. 

b) udowodniono mu/jej kradzież. 

c) był(a) inspiratorem pobicia lub współuczestniczyła w pobiciu lub maltretowaniu. 

d) wychowanek/a grupy wychowawczej, notorycznie, samowolnie opuścił(a) teren placówki 

(uciekł/a). 

e) przyjmuje i/lub rozprowadzania substancje odurzające (alkohol, narkotyki itp.). 

f) propaguje wartości grup nieformalnych sprzecznych z zasadami porządku publicznego i wciąga 

do tego innych. 

 

 

Przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu  17 listopada 2015. 
 

 


