
ANEKS NR 1  

DO STATUTU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE 

 

 

 

W § 34. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 

Istniejący pkt: 

I Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi prace dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą  

i socjoterapeutyczną, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych 

jego opiece uczniów.  

przyjmuje brzmienie 

Nauczycie prwadzi prace dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą  

i socjoterapeutyczną, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych 

jego opiece uczniów. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z 

dokumentacją zawartą w teczce akt osobowych wychowanka oraz potwierdzenia 

tego faktu własnoręcznym podpisem na liście sporządzonej przez dyrektora. 

 

Do istniejącgo pkt : 

III. WYCHOWAWCY GRUP W INTERNACIE 

1. Wychowawcy grup wychowawczych Ośrodka zobowiązani są w szczególności do:  

1) opieki nad wychowankiem i wspierania go w czasie zajęć opiekuńczo–

wychowawczych, socjoterapeutycznych, a także w czasie uczestnictwa w życiu 

kulturalnym i społecznym Ośrodka, 

2) opieki nad wychowankami podczas imprez organizowanych na terenie placówki                    

i poza nią,   

3) realizacji z wychowankiem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, 

4) inspirowania i wspomagania działań zespołowych wychowanków, 

5) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie i poza 

nią,  

6) utrzymywania ciągłego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka,  

7) współpracy z innymi pracownikami Ośrodka i instytucjami działającymi                                 

w środowisku lokalnym, 

8) przygotowania i realizacji programów dostosowanych do potrzeb wychowanków, 

9) prowadzenia dokumentacji pracy z grupą.  

Dodano punkt 10 

10. Każdy wychowawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją zawartą 

w teczce akt osobowych wychowanka oraz potwierdzenia tego faktu własnoręcznym 

podpisem na liście sporządzonej przez dyrektora. 

 

 

 

 

 

 



Do istniejącego pkt: 

 

IV. PSYCHOLOG 

 

1. Psycholog wspomaga działania pozostałych pracowników pedagogicznych poprzez:  

1) systematyczną pracę z wychowankami wymagającymi pomocy psychologicznej                      

i terapeutycznej,  

2) organizowanie wraz z pedagogiem specjalistycznych zajęć dla wychowanków, 

rodziców i kadry Ośrodka, 

3) prowadzenie obserwacji i badań psychologicznych, służących poznaniu każdego 

wychowanka, wykrywanie przyczyn i źródeł zaburzeń rozwojowych oraz 

niepowodzeń szkolnych,  

4) określenie kierunku i programu oddziaływań terapeutycznych, wychowawczych                        

i specjalistycznych, jak również opracowanie prognozy rozwojowej, 

5) konsultowanie wyników badań i obserwacji z odpowiednimi specjalistami                                

i pracownikami pedagogicznymi, 

6) sprawowanie indywidualnej opieki nad wychowankami mającymi trudności                            

w przystosowaniu się do życia w Ośrodku.  

Dodano pkt 7 

7. Psycholog jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją zawartą w teczce akt 

osobowych wychowanka oraz potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na 

liście sporządzonej przez dyrektora. 

 

Do istniejącego pkt: 

V. PEDAGOG 

1. Pedagog organizuje i prowadzi zajęcia specjalistyczne i wychowawcze oraz:  

1) współdziała w sprawach wychowanków z policją, sądem i innymi instytucjami, 

2) współpracuje ze wszystkimi pracownikami Ośrodka w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych wobec uczniów, 

3) organizuje współpracę wychowawców z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów,  

4) prowadzi przewidzianą odrębnymi przepisami dokumentację,  

5) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń 

szkolnych,  

6) określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, podejmuje działania interwencyjne, 

wychowawcze i profilaktyczne z udziałem rodziców i nauczycieli wynikających z 

programu wychowawczego  i programu profilaktyki w stosunku do uczniów. 

Dodano pkt 7 

Pedagog jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją zawartą w teczce akt 

osobowych wychowanka oraz potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na 

liście sporządzonej przez dyrektora. 

 

 



W § 38. MIEJSCE I CZAS ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW PRZEZ OSOBY 

SPOZA OŚRODKA  

Istniejący pkt 3 

„Wychowanek ma prawo do odwiedzin ze strony rodziców/opiekunów prawnych oraz 

krewnych wskazanych przez nich, wyłącznie w dni wolne od nauki szkolnej, w czasie 

wolnym od zajęć grupowych. „ 

Przyjmuje brzmienie: 

„Wychowanek ma prawo do odwiedzin ze strony rodziców/opiekunów prawnych oraz 

krewnych wskazanych przez nich (rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk 

„Upoważnienie”, w którym wskazują osoby uprawnione do odwiedzin). 

Instiejący pkt 7 

„Osoba odwiedzająca ma bezwzględny obowiązek udokumentowania swojej tożsamości 

wychowawcy pełniącemu dyżur.” 

Przyjmuje brzmienie: 

„Osoba odwiedzająca ma bezwzględny obowiązek udokumentowania swojej tożsamości 

wychowawcy pełniącemu dyżur. Wychowaca ma obowiązek odnotować fakt odwiedzin  

w „Rejestrze Odwiedzin” oraz dopilnować, by osoba odwiedzająca potwierdziła wizytę 

własnoręcznym podpisem”. 

Istniejący pkt 11  

„Wyjście z rodzicami/opiekunami prawnymi, krewnymi poza teren Ośrodka może nastąpić 

tylko za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur.” 

Przyjmuje brzmienie 

„Wyjście z rodzicami/opiekunami prawnymi/ osobami upoważnionymi poza teren 

Ośrodka może nastąpić tylko za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur po wypelnieniu 

druku „Oświadczenie”. 

 

W XVI ROZDZIAŁ. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Istniejący pkt 1 

„Ośrodek prowadzi następującą dokumentację dodatkową:  

1) rejestr przepustek wychowanków,  

2) rejestr samowolnych opuszczeń Ośrodka przez wychowanków, 

3) rejestr wyjść poza teren placówki, 

4) rejestr chorych.” 

Przyjmuje brzmienie 

Ośrodek prowadzi następującą dokumentację dodatkową:  

1) rejestr przepustek wychowanków,  

2) rejestr samowolnych opuszczeń Ośrodka przez wychowanków, 

3) rejestr wyjść poza teren placówki, 

4) rejestr chorych, 

5) rejestr odwiedzin 

6) rejestr osób upowaznionych do odwiedzin i odbioru wychowanka z placówki, 

7) rejestr osób mających kontak z wychowankiem 

8) rejestr skarg.” 


