
Aneks do Statutu 

 

W sprawie zmian w Statucie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie 

Na podstawie art.41 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty            

(DZ. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 4 

Brzmi - Ośrodek jest publiczną placówką koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży                                        

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w normie intelektualnej, którzy                    

z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu 

społecznym są zagrożeni niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej 

organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. 

 

Nadaje się brzmienie - Ośrodek jest publiczną placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 

młodzieży w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności            

w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem 

społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania             

i socjoterapii. 

§ 18 a pkt.1 

Brzmi - Szkoła Podstawowa Specjalna z wygasającymi klasami Gimnazjum Specjalnego 

Postanowienia ogólne: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna z wygasającymi klasami Gimnazjum Specjalnego jest 

publiczną szkołą przeznaczaną dla młodzież zagrożonej niedostosowaniem społecznym   

w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,          

w której kształcenie odbywa się na II etapie edukacyjnym – klasy IV-VIII                      

i  w wygasających  klasach gimnazjum.  

Nadaje się brzmienie - Szkoła Podstawowa Specjalna z wygasającymi klasami 

Gimnazjum Specjalnego 

Postanowienia ogólne: 

1.  Szkoła Podstawowa Specjalna z wygasającymi klasami Gimnazjum Specjalnego 

jest publiczną szkołą przeznaczaną dla młodzież zagrożonej niedostosowaniem 



społecznym  w normie intelektualnej, w której kształcenie odbywa się na II etapie 

edukacyjnym – klasy IV-VIII i w wygasających klasach gimnazjum.  

 

§ 23 pkt. 1 

Brzmi -Ustala się następujące warunki pobytu wychowanków w Ośrodku: 

1. Do Ośrodka przyjmuje się uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i wygasających 

klas gimnazjalnych, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkimi, mających uregulowaną sytuację 

w zakresie opieki prawnej, nieskazanych wyrokiem sądu za czyny karalne oraz takich, 

przeciwko którym nie toczy się żadne postępowanie sądowe. 

 

Nadaje się brzmienie - Ustala się następujące warunki pobytu wychowanków w Ośrodku: 

1. Do Ośrodka przyjmuje się uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej                       

i wygasających klas gimnazjalnych, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie 

intelektualnej, mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, 

nieskazanych wyrokiem sądu za czyny karalne. W przypadku wychowanków 

wobec, których toczy się postępowanie sądowe o przyjęciu do Ośrodka decyduje 

Zespół Rekrutacyjny.  

 

                                                             § 26 pkt. 1 

Brzmi –  

1. Skreślenie wychowanka z Ośrodka następuje na podstawie: 

1) decyzji dyrektora Ośrodka, podjętej na wniosek wychowawcy lub nauczyciela           

o braku współpracy wychowanka nad uzyskaniem pozytywnych zmian, po 

podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną; 

2) drastycznego naruszenia podstawowych zasad obowiązujących w Ośrodku: 

a) używania lub posiadania jakichkolwiek substancji odurzających, 

b) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, 

c) dokonywania ucieczek z Ośrodka lub samowolnego oddalania się z terenu 

Ośrodka, 

d) kradzieży i dewastacji mienia. 

 

Nadaje się brzmienie – 

1.Ucieczki, oddalenia z Ośrodka 



1) za ucieczkę wychowanka uważa się jego nieobecność na terenie ośrodka 

trwającą ponad 3 godziny; 

2) oddalenie to nieobecność wychowanka trwająca do 3 godzin; 

3) o ucieczce wychowanka Dyrektor Ośrodka (pracownicy pedagogiczni) 

zawiadamiają: rodziców (opiekunów prawnych), policję. 

 

                                                      § 26 pkt. 2 

Brzmi - 

2. Od decyzji o skreśleniu wychowanka z Ośrodka, rodzicom (opiekunom prawnym) 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

w Szczecinie w terminie 14 dni od zapoznania się z decyzją, za pośrednictwem 

organu, który wydał decyzję o usunięciu wychowanka. 

Nadaje się brzmienie – 

       2. Ustanie pobytu w Ośrodku może nastąpić: 

1)  na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), pełnoletniego wychowanka; 

2) postanowienia Sądu (o umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej); 

3) przeniesienia do innej placówki, w sposób określony w punkcie 3. 

 

§ 26 pkt. 3 

Brzmi - 

3. Przeniesienie wychowanka do innego młodzieżowego ośrodka socjoterapii następuje 

na podstawie uchwały rady pedagogicznej, podjętej na wniosek Zespołu, w związku 

z niezrealizowaniem przez wychowanka ustaleń zawartych w kontrakcie oraz łamanie 

postanowień regulaminu. 

Nadaje się brzmienie – 

      3. Przeniesienie do innej placówki następuje : 

         1) na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), pełnoletniego wychowanka  

            w przypadkach  uzasadnionych dobrem wychowanka, mających znaczenie dla   

           skuteczności procesu socjoterapeutycznego lub terapeutycznego, na podstawie opinii  

           Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ; 

         2) na wniosek Rady Pedagogicznej, wskutek zaistnienia sytuacji, w której wychowanek 

            wymaga stosowania innych metod wychowawczych i terapeutycznych     

            dostosowanych w Ośrodku, właściwych innemu rodzajowi placówki; 

         3) poważnego naruszenia dyscypliny, jeżeli pobyt wychowanka w Ośrodku zagraża 



             innym wychowankom z powodu przemocy, demoralizacji, uzależnienia od środków  

             odurzających lub alkoholu ; 

          4) braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów socjoterapeutycznych; 

     5) innych przypadkach w porozumieniu dyrektorów zainteresowanych ośrodków. 

 

§ 26 pkt. 4 

Brzmi - 

4. Po upływie okresu odwoławczego dokumenty relegowanego wychowanka zostają 

przekazane organowi, który je przesłał, rodzicom oraz właściwej szkole. 

 

 Nadaje się brzmienie –  

      4. Dyrektor Ośrodka, na podstawie wniosku Rady Pedagogicznej, może wystąpić 

         z wnioskiem o przeniesienie wychowanka do innej szkoły (placówki), gdy 

         zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły pożądanego rezultatu, a wychowanek 

         uporczywie i świadomie uchyla się od realizacji założonych celów wychowawczych 

          rażąco naruszając swoje obowiązki m.in. poprzez wielokrotne: 

1)  zażywanie środków narkotycznych; 

2) używanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych osób; 

3) spożywania alkoholu; 

4) niszczenia mienia ośrodka lub innych osób; 

5) wulgarne zachowanie się, demoralizowanie innych wychowanków; 

6) narażanie zdrowia i życia własnego i innych na niebezpieczeństwo; 

7) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie na zajęcia szkolne.  

 

Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian. Aneks do Statutu Ośrodka wchodzi w życie 

z dniem uchwalenia. 

 

Zmiany w Statucie MOS zatwierdzono na podstawie Uchwały nr 6  2018/2019 Rady 

Pedagogicznej z dnia 05 października 2018 roku. 

 

 

 

 



 


