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*Załącznik nr 4 do 

Statutu SOSW w Poznaniu  
  

  

REGULAMIN DLA MIESZKAŃCÓW  

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   

dla Dzieci i Młodzieży im. Zbigniewa Tylewicza 

w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82  
  

  
  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
§ 1  

1. Podstawa prawna:  

Regulamin Mieszkańca Ośrodka opracowano na podstawie:  

• Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07. 09. 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.  

zmianami),  

• Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.03.2005 r. w sprawie ramowych 

statutów placówek publicznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2005 r. Nr 52 poz. 466),  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U z dnia 24 lipca 2015 r.) w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 

placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania  

• Statutu Szkoły.  

  

2. Regulamin określa:   

• Informacje o zamieszkaniu w Ośrodku  

• Terminy i sposób wnoszenia opłat za zakwaterowanie  

• Prawa mieszkańca  

• Obowiązki mieszkańca  

• Zakazy obowiązujące w Ośrodku  

• Zasady przyjmowania gości  

• Inne postanowienia  

• Postanowienia końcowe  
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II. INFORMACJE O ZAMIESZKANIU W OŚRODKU  

§ 2  

1. Szczegółowe zasady dotyczące zakwaterowania uczniów określa Regulamin „Zasady zakwaterowania w 

Ośrodku” .  

§ 3  

1. Pobyt mieszkańców w Ośrodku odbywa się na prośbę ich rodziców (opiekunów prawnych) lub na 

prośbę własną wychowanków pełnoletnich. Podania należy składać do dnia 30 sierpnia przed 

rozpoczęciem nauki w Ośrodku oraz do 15 czerwca przed kolejnym rokiem pobytu, a w szczególnych 

przypadkach w każdym innym terminie.   

2. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zamieszka w internacie Ośrodka jest przyjmowany na okres 

miesiąca (tzw. próbny okres), po tym czasie dokonuje się podsumowania funkcjonowania ucznia w 

obszarze sfery samoobsługi, przestrzegania regulaminu oraz zasad współżycia z innymi mieszkańcami; 

dokonuje tego zespół składający się z wicedyrektora ds. wychowawczych, wychowawcy grupy oraz 

innych wychowawców, którzy pracują z wychowankiem. Zespół podejmuje decyzję, którą na piśmie 

komunikuje rodzicom oraz ustnie samemu uczniowi.  

3. Przed zamieszkaniem w Ośrodku należy wypełnić dokumenty (karta mieszkańca Ośrodka) oraz 

zapoznać się z niniejszym regulaminem.  

  

§ 4  

1. Ośrodek zapewnia mieszkańcom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pomieszczeniach 

mieszkalnych, odpowiednie warunki do nauki, wypoczynku, utrzymania codziennej higieny osobistej.  

2. Mieszkańcy mają zapewnioną opiekę wychowawców, pedagoga, psychologa i pielęgniarki.  

3. Ośrodek zapewnia mieszkańcom codzienne wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami                   i 

zasadami racjonalnego żywienia. W przypadku konieczności stosowania specjalnej diety należy 

dostarczyć do kierownika kuchni stosowne zaświadczenie od lekarza.  

4. Wszystkich mieszkańców Ośrodka obowiązuje jeden regulamin tzn. wszyscy mieszkańcy mają 

jednakowe prawa i obowiązki określone w Regulaminie dla Mieszkańców.  

5. Mieszkaniec Ośrodka zostaje przydzielony do grupy wychowawczej.  

6. Każda grupa wychowawcza w danym roku szkolnym zostaje powierzona opiece jednego lub dwóch 

wychowawców.  

  
III. TERMINY I SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE   

  

§ 5  

1. Uczeń mieszkający w internacie ma obowiązek korzystania z całodziennego wyżywienia.  

2. Opłaty uiszcza się z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Dyrektor Ośrodka może wyznaczyć inny termin 

odpłatności aniżeli wyznaczony, na pisemną prośbę mieszkańca lub jego rodzica.  

3. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy numer: 87 1020 4027 0000 1702 1263 9367.   

4. W przypadku nieuregulowania opłaty (po 5 każdego miesiąca), wicedyrektorowi ds. wychowawczych, 

zgłaszana jest przez kasjera nieterminowość. Wicedyrektor informuje telefonicznie rodziców ucznia 

(wysyła także informację przez dziennik elektroniczny do rodzica oraz wychowawcy klasy który także 

informuje rodziców).  
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5. W sytuacji nie realizowania płatności powyżej 2 tygodni tj. po 19 każdego miesiąca - Dyrektor Ośrodka 

może podjąć decyzję o skierowaniu ucznia do domu do czasu uregulowania zaległości.  

6. W przypadku przedłużającej się zaległości w opłatach (powyżej 3 miesięcy) Dyrektor Ośrodka może 

podjąć decyzję o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców Ośrodka.  

  

IV. MIESZKANIEC OŚRODKA MA PRAWO DO:  

§ 6  

1. Właściwej opieki wychowawczej z uwzględnieniem stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności 

wychowanka.  

2. Bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.  

3. Korzystania z pomocy wychowawców, psychologa, pedagoga i wychowawcy do spraw socjalnych w 

rozwiązywaniu problemów osobistych, zdrowotnych i zamieszkania.  

4. Korzystania z pomocy wychowawców, w szczególności wychowawców grupy, dotyczących nauki, 

zaległości i trudności w nauce.   

5. Korzystania z opieki lekarskiej w ramach umów z NFZ oraz pomocy pielęgniarskiej zorganizowanej 

przez Ośrodek.  

6. Życzliwego, podmiotowego traktowania oraz pomocy pracowników w przypadku jakichkolwiek 

trudności czy niepokojów.  

7. Rozwijania samodzielności, zdolności i rozbudzania swoich zainteresowań poprzez uczestniczenie w 

projektach wychowawczych, edukacyjnych, zajęciach sportowych, turystycznych, 

kulturalnooświatowych oraz do korzystania z zaplecza przygotowanego dla tych zajęć.   

8. Poszanowania godności i zasad prywatności oraz dyskrecji w sprawach osobistych.  

9. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka, a także 

światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszy tym dobra innych osób.  

10. Udziału w organizacji życia Ośrodka.  

11. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Ośrodka zgodnie z jego 

przeznaczeniem i w wyznaczonych porach.  

12. Złożenia pieniędzy do depozytu w pokoju wychowawców.  

13. Wymiany pościeli raz na miesiąc oraz każdorazowo w razie potrzeby.  

14. Dokonania indywidualnego wystroju pomieszczeń mieszkalnych po uzgodnieniu z wychowawcą 

(zgodnie z przepisami bhp), bez powodowania trwałych uszkodzeń sprzętu i ścian.  

15. Korzystania z oglądania programów TV, a po godzinie 22:00 za zgodą wychowawcy pod warunkiem, 

że nie zakłóci to ciszy nocnej.  

16. Samodzielnego wyjścia poza teren Ośrodka w ustalonym regulaminowo czasie, pod warunkiem 

posiadania pisemnego zezwolenia od rodziców bądź opiekunów prawnych i po uprzednim zwolnieniu 

przez wychowawcę.  

17. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych poprzez działanie 

Samorządu Uczniowskiego w Ośrodku.  

  

  

V. OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA OŚRODKA  
§ 7 Mieszkaniec 

Ośrodka zobowiązany jest do:  

1. Przestrzegania Regulaminu dla Mieszkańców Ośrodka.  
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2. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:  

- kulturalnego zachowania,  

- okazywania szacunku wszystkim członkom społeczności,   

- przeciwstawiania się przejawom nietolerancji, agresji i przemocy,   

- szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.  

3. Wyposażenia w niezbędną odzież, obuwie, bieliznę, przybory szkolne, toaletowe i inne wymagane 

przez Dyrektora Ośrodka.  

4. Znajomości instrukcji przeciwpożarowych i planów ewakuacyjnych znajdujących się na terenie 

Ośrodka oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż.   

5. Przestrzegania Planu Dnia obowiązującego na terenie Ośrodka:  

• 7.00 – pobudka i toaleta poranna  

• 7.15 - 8.00 – śniadanie   

• 7.50 – wyjście na zajęcia szkolne i warsztatowe  

• 8.00 – 15.20 – zajęcia szkolne i warsztatowe  

• 14.30 - 16.00 – obiad   

• 14.00 – 16.45 – czas wolny  

• 16.45 – 17.00 – przygotowanie do nauki własnej  

• 17.00 – 19.00 – nauka własna  

• 19.00 -19.30 – kolacja  

• 19.30 – 21.15 – zajęcia indywidualne i grupowe  

• 21.15 – powrót do Ośrodka (nie dotyczy grup zorganizowanych pod opieką wychowawcy)  

• 21.15 – 22.00 – sprzątanie, toaleta wieczorna i przygotowanie do snu  

• 22.00 – 7.00 – cisza nocna  

- w sobotę i niedzielę zmianie ulegają godziny posiłków,  

- w uzasadnionych okolicznościach rozkład dnia może być zmieniony przez wychowawcę.  

6. Systematycznej nauki, szczególnie w czasie na ten cel przeznaczonym oraz wywiązywania się z 

obowiązków ucznia.   

7. Punktualnego i systematycznego uczęszczania na zajęcia edukacyjne i nieprzebywania w czasie jego 

zajęć szkolnych w budynku mieszkalnym bez uzyskania zgody wychowawcy dyżurującego lub 

pielęgniarki.  

8. Przebywania w swoim pokoju w czasie ciszy nocnej i nauki własnej.  

9. Utrzymywania czystości i estetyki pokoi mieszkalnych i innych pomieszczeń oraz otoczenia Ośrodka.  

10. Dbania o czystość i higienę osobistą, estetykę ubioru i wygląd zewnętrzny oraz kulturę słowa.  

11. Pełnienia dyżurów w pokoju socjalnym na kondygnacji zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

12. Dbania o mienie Ośrodka poprzez: - odpowiedzialność za powierzone mienie,  - zgłaszanie awarii i 

usterek.  

13. Przestrzegania zasad wyjść poza teren Ośrodka:  

• wyjścia mogą odbywać się w czasie wolnym – określonym w Planie Dnia obowiązującym na terenie 

Ośrodka;  

• wyjścia w dni powszechne mogą odbywać się do godz. 21.00; w weekendy do godz. 21.30; 

przesunięcia godzin mogą nastąpić tylko w uzasadnionych okolicznościach i za zgodą wychowawcy 

dyżurującego;  
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• wyjścia muszą być zgłoszone wychowawcy dyżurnemu do akceptacji i odnotowane w zeszycie 

wyjść;  

• osoby niepełnoletnie na samodzielne wyjścia z Ośrodka muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.  

14. Niezwłocznego poinformowania wychowawcy lub pielęgniarki o pogorszeniu się stanu zdrowia i 

niedyspozycjach zdrowotnych.  

15. Informowanie wychowawcy o terminach wyjazdów i powrotów do Ośrodka oraz niezwłoczne 

powiadomienie o zmianach tych terminów.  

16. Przekazania po przyjściu do Ośrodka leków i suplementów diety pielęgniarce, a w przypadku jej 

nieobecności, dyżurującemu wychowawcy.  

17. Stosowania się do wszystkich bieżących zarządzeń i poleceń wydanych przez dyrekcję i 

wychowawców, a nie ujętych w niniejszym regulaminie.  

  

  

VI. W OŚRODKU ZABRANIA SIĘ:  
§ 8  

1. Posiadania, rozprowadzania, zażywania lub bycia pod wpływem napojów alkoholowych oraz środków 

odurzających. W przypadku złamania lub podejrzenia o złamanie tego punktu regulaminu, wprowadza 

się następującą procedurę:  

- wychowawca informuje o fakcie dyrektora, psychologa/pedagoga i rodziców lub opiekunów 

prawnych,  

- w uzasadnionych przypadkach wychowawca informuje policję i/lub służby medyczne.  

2. Palenia papierosów na terenie Ośrodka.  

3. Przyjmowania leków bez wyraźnych wskazań lekarza.  

4. Posiadania leków, suplementów diety w pokoju mieszkalnym lub rzeczach osobistych.  

5. Posiadania na terenie Ośrodka zwierząt.  

6. Używania otwartego ognia (palenia papierosów, świec, kadzidełek, itp.), materiałów łatwopalnych i 

wybuchowych, manipulowania przy urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i p. 

pożarowych. Samodzielne naprawy urządzeń oraz innych rzeczy mieszczących się na terenie Ośrodka 

są zakazane.  

7. Używania własnych grzałek, grzejników elektrycznych, czajników itp., sprzętu sportowego.  

8. Wnoszenia do budynku mieszkalnego skrzynek narzędziowych wraz z całą ich zawartością oraz 

przechowywania narzędzi oraz ich używania bez zgody wychowawcy i konserwatora.  

9. Wynoszenia naczyń, sztućców ze stołówki.  

10. Zamykania drzwi na klucz w czasie przebywania wychowanków w pokojach.  

11. Samowolnego opuszczania terenu Ośrodka bez zgody wychowawcy i wypisu w stosownym zeszycie 

wyjść.  

12. Wprowadzania osób nie będących mieszkańcami bez wiedzy wychowawcy i uzyskania jego zgody.  

13. Samowolnego zmieniania miejsca zakwaterowania oraz przenoszenia mebli i innych sprzętów.   

14. Fotografowania, filmowania, nagrywania wychowanków i wychowawców bez zgody wychowawcy i 

filmowanej osoby.  

  

VII. ZASADY PRZYJMOWANIA GOŚCI  
§ 9  
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1. Mieszkańcy Ośrodka mogą przyjmować gości w swoim pokoju lub w innych pomieszczeniach 

w czasie wolnym, po uprzednim uzgodnieniu z wychowawcą, nie dłużej jak do godziny 21.00; w 

weekendy istnieje możliwość przedłużenia czasu odwiedzin za zgodą wychowawcy.  

2. Goście zobowiązani są do przestrzegania procedury wejścia do budynku mieszkalnego 

Ośrodka. 3. Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania się i przestrzegania norm 

przewidzianych w Regulaminie Mieszkańca i niezakłócania swoją obecnością spokoju innym 

mieszkańcom.  

4. Wychowanek ponosi odpowiedzialność za zachowanie swoich gości. O ewentualnych zachowaniach 

niezgodnych z Regulaminem Mieszkańca informuje wychowawcę.  

  

  

VIII. INNE POSTANOWIENIA:  

§ 10  

1. Mieszkańców Ośrodka obowiązuje System Oceniania Zachowania zawarty w Statucie Ośrodka.  

2. Nagrody i kary są wpisywane do Indywidualnej Karty Spostrzeżeń.  

3. Za rażące naruszenie Regulaminu dla Mieszkańców Ośrodka mieszkaniec może być czasowo usunięty 

z listy mieszkańca Ośrodka.   

4. Koszty napraw zniszczonych urządzeń i sprzętu z winy mieszkańca ponosi on sam, jego rodzice lub 

prawni opiekunowie.  

5. W szczególnych przypadkach dyżurujący wychowawca może zadecydować o zmianach w stosowaniu 

zasad zawartych w regulaminie.  

6. Zasady działania wychowawców określają szczegółowo opracowane procedury postępowania 

„Procedury interwencyjne postępowania w sytuacjach trudnych i szczególnych”.  

  

  

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
§ 11  

1. Niniejszy regulamin jest załącznikiem nr 4 do Statutu Ośrodka.  

2. Do stawiania wniosków o zmiany w zapisach regulaminu Mieszkańców Ośrodka upoważnione są 

organy Ośrodka.  

  

  

  

  

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Ośrodka w dniu 22 stycznia 2020 r. Wchodzi 

w życie z dniem zatwierdzenia.  


