
Załącznik Nr 10
Do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

PROCEDURA PRZYJĘCIA NOWEGO WYCHOWANKA

§ 1

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 27 grudnia 2011 roku w
sprawie  szczegółowych  zasad  kierowania,  przyjmowania,  przenoszenia,
zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U.
z 2011r. Nr 296, poz. 1755).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 roku w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i   placówki
dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646).

§ 2

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

1. Sekretarz ośrodka lub osoba przez nią wyznaczona dokonuje:

1)  sprawdzenia  pod  względem  formalnym  i  merytorycznym  dokumentacji
wychowanka,

2)  powiadomienia  o  fakcie  przyjęcia  wychowanka:  właściwy  sąd  rodzinny,
rodziców  (opiekunów  prawnych),  wydział  oświaty  (kierujący  do  placówki),
szkołę (do której  ostatnio  uczęszczał),  placówkę opiekuńczą (jeśli  w takiej
przebywał),

3)  wprowadzenia danych wychowanka do  Centralnego Systemu Kierowania,
4)  zameldowania na pobyt czasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno,
5)  zgłoszenia  do  ubezpieczenia  zdrowotnego  w  Zakładzie  Ubezpieczeń

Społecznych,
6)  wpisu do ewidencji wychowanków i założenia teczki osobowej.

2. Pielęgniarka:
1)  przeprowadza  wywiad  z  wychowankiem  i  dokonuje  przeglądu  higieny

osobistej, w dniu przyjęcia wychowanka lub dnia następnego,
2)  zapoznaje się z dokumentacja medyczną,
3)  zgłasza wychowanka do lekarza rodzinnego, przekazuje kartę szczepień,
4)  wdraża procedurę podawania leków w przypadku choroby wychowanka.

3. Dyrektor  ośrodka  w  obecności  wychowawcy  lub  innego  pracownika
pedagogicznego  ośrodka,  przeprowadza  z  wychowankiem  rozmowę  podczas
której  zapoznaje  go  z  jego  prawami  i   obowiązkami  wychowanka,  zasadami
pobytu w ośrodku.

4. Kierownik internatu (dyrektor szkoły), kieruje wychowanka do odpowiedniej grupy
wychowawczej (klasy).

5. Dyrektor szkół wpisuje nowego ucznia do księgi uczniów i zakłada mu arkusz
ocen.
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§ 3

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA PEDAGOGICZNEGO PRZYJMUJĄCEGO
WYCHOWANKA

1. Przyjmujący wychowawca (nauczyciel):

1)  dokonuje adnotacji o fakcie przyjęcia wychowanka w teczce kontaktowej z
sekretariatem, podając datę, godzinę przyjęcia i przez kogo został dowieziony
(jeżeli nastąpiło to po godzinie 15:00),

2)  wypełnia  kartę  przyjęcia  wychowanka  i  przekazuje  do  akt  osobowych
wychowanka,

3)  dokonuje  przeglądu  rzeczy  osobistych  wychowanka  i  zakłada  kartę
odzieżową,

4)  przekazuje  wartościowe  rzeczy  osobiste  (w  tym  telefon  komórkowy)
wychowanka w depozyt do kierownika internatu,

5)  wprowadza wychowanka (ucznia) w społeczność grupy (klasy),
6)  przedstawia wychowankowi (uczniowi)  osoby,  które będą sprawować nad

nim opiekę w internacie (szkole),
7)  przedstawia  przyjętego  wychowanka  społeczności  grupowej  (klasowej)  

oraz  omawia  zasady  funkcjonowania  w  grupie  wychowawczej  (klasie),
oprowadza wychowanka po pomieszczeniach grupowych (szkolnych),

8)  zapoznaje wychowanka z jego prawami i obowiązkami oraz obowiązującymi
w placówce regulaminami,

9)  przeprowadza indywidualną rozmowę poznawczą z wychowankiem w celu
nawiązania bliższego kontaktu,

10)  obserwuje  zachowanie  grupy  oraz  nowego  wychowanka,  podejmuje
niezbędne działania w celu uniknięcia izolacji i pomaga nowoprzybyłemu w
integracji grupą,

11)  stopniowo wdraża wychowanka w codzienne obowiązki,
12)  zapoznaje  wychowanka  z  zasadami  utrzymywania  kontaktów  z  domem

rodzinnym  (opiekunami  prawnymi)  –  listy,  paczki,  przekazy  pieniężne,
rozmowy telefoniczne, odwiedziny,

13)  umożliwia  wychowankowi  kontakt  telefoniczny  z  domem  rodzinnym
(opiekunami prawnymi) w dniu przybycia,

14)  umożliwia wychowankowi rozmowę, w razie potrzeby, z dyrektorem ośrodka,
kierownikiem internatu, dyrektorem szkoły.

§ 4

OBOWIĄZKI ZESPOŁU 

1. Zapoznanie się z aktami osobowymi wychowanka.

2. Założenie Arkusza Wychowanka (następnego dnia po przybyciu wychowanka):

1) dokonanie w arkuszu wpisów dotyczących: danych osobowych wychowanka,
adresu sądu, numeru sygnatury i postanowienia o umieszczeniu w placówce,
daty przybycia, informacji o wychowanku, rodzicach (opiekunach prawnych) –
opiekunowie grupy, dnia następnego po przyjęciu wychowanka,

2) rozpoznanie przyczyn trudności w prawidłowym funkcjonowaniu - psycholog i
pedagog w ciągu 14 dni od przyjęcia wychowanka,
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3. Wpisanie danych wychowanka do dziennika zajęć wychowawczych (lekcyjnych)
– następnego dnia po przyjęciu wychowanka – wychowawca (nauczyciel).

4. Wzmożenie  obserwacji  i  zapisywanie  uwag  o  zachowaniu  wychowanka  
w odpowiednich sferach (IPET), szczególnie w okresie adaptacyjnym.

5. Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego – po trzech
tygodniach od przyjęcia wychowanka do placówki.

6. Modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

7. Dokonywanie  oceny  funkcjonowania  wychowanka  w  oparciu  o  indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny.

§ 5

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Zespół  wychowawczy  może  wypracować  indywidualny  rytuał  wprowadzenia
nowego  wychowanka  do  społeczności  grupowej/klasowej  (np.:  przydział
opiekuna – wychowanka odpowiedzialnego).

2. W zależności od czasu, miejsca i okoliczności przybycia nowego wychowanka do
placówki, kolejność wykonania procedury może ulec zmianie.
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