Uchwała nr 23/2016r.
Rady Pedagogicznej
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach
z dnia 15 września 2016r.
w sprawie zmiany uchwały nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie
wprowadzenia i zatwierdzenia Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Renicach
Na podstawie: art. 50 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
Rada Pedagogiczna uchwala co następuje :
§1. W załączniku do Uchwały nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie
wprowadzenia i zatwierdzenia Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Renicach wprowadza się następujące zmiany:
1. § 12 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) powierzanie i odwoływanie ze stanowiska wicedyrektora Ośrodka i innych
stanowisk kierowniczych, po zasięgnięciu opinii Starosty Myśliborskiego oraz Rady
Pedagogicznej;”
2. § 12 ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uczestniczy wraz z wychowawcami, wicedyrektorem w rozwiązywaniu
szczególnie trudnych problemów wychowawczych;”
3. § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. W Ośrodku utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności.
3. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym:
1) pracowników pedagogicznych;
2) pracownika socjalnego.
4. Uprawnienia, zadania i ważniejsze czynności przewidziane dla wicedyrektora:
1) planuje i organizuje całokształt pracy wychowawczej oraz prowadzi wymaganą
w tym zakresie dokumentację;
2) współpracuje z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i środowiskiem
rodzinnym oraz służbą zdrowia w zakresie jednolitego oddziaływania
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego;
3) organizuje właściwe warunki bezpieczeństwa wychowanków w ramach
działalności wychowawczej Ośrodka;
4) opracowuje i przedkłada do akceptacji dyrektorowi Ośrodka grafiki pracy
wychowawców;
5) organizuje zastępstwa za nieobecnych wychowawców;
6) prowadzi ewidencje zastępstw i godzin ponadwymiarowych wychowawców;
7) organizuje, prowadzi i przewodniczy posiedzeniom zespołu pomocy
psychologiczno- pedagogicznej Ośrodka;

4.

5.

6.
7.

8) planuje, realizuje i prowadzi nadzór pedagogiczny i kontrolę dokumentacji pracy
nauczycieli i wychowawców;
9) nadzoruje realizację zaleceń specjalistów (psychologa, pedagoga, lekarza) w pracy
wychowawczej z podopiecznymi Ośrodka;
10) kieruje pracą podległych sobie pracowników;
11) inspiruje wychowawców do wdrażania metod, form i zasad pedagogiki specjalnej
i resocjalizacyjnej;
12) inicjuje i organizuje samokształcenia oraz doskonalenia zawodowe
wychowawców;
13) wnioskuje o przydział
nagród oraz udzielanie kar porządkowych
i dyscyplinarnych podległym sobie pracownikom;
14) ma prawo wglądu do teczek akt osobowych;
15) uczestniczy w ocenie pracy pracowników pedagogicznych,
16) planuje, w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka, zakupy związane z wyposażeniem
Ośrodka;
17) podpisuje zapotrzebowania dotyczącego wydania z magazynu gospodarczego
towarów wg normy zużycia i zapotrzebowania;
18) planuje w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka i z pracownikami urlopy;
19) wnioskuje do dyrektora o udzielanie urlopów podległym sobie pracownikom;
20) udziela urlopów wychowankom na okres ferii, przerw świątecznych i innych
wyjazdów do domu w przypadku nieobecności dyrektora.
5. Zakres odpowiedzialności wicedyrektora:
1) odpowiada za prawidłową organizację pracy wychowawczej i całokształt
działalności w zakresie opieki, higieny zdrowia i bezpieczeństwa wychowanków;
2) odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Ośrodku;
3) odpowiada za należyte wykorzystanie pomieszczeń Ośrodka;
4) odpowiada za przestrzeganie dyscypliny pracy przez podległych sobie
pracowników;
5) odpowiada za kształtowanie wśród podległych mu pracowników zasad współżycia
społecznego;
6) odpowiada za planowanie i realizację nadzoru pedagogicznego.”
§ 16 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pomiędzy wychowankami, a wychowawcą – odpowiednio wychowawca danej
grupy, wicedyrektor, a w szczególnych sytuacjach dyrektor.”
§ 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szkoła Podstawowa Specjalna, w której cykl kształcenia wynosi trzy lata
i obejmuje klasy V-VI;”
§ 36 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Pracą zespołu kieruje powołany przez wicedyrektora przewodniczący zespołu.”
§ 91 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wicedyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustala:
1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust.1;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.”
8. Skreśla się § 92.
9. W § 107 skreśla się ust. 2.
10. § 119 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Roczny plan pracy i rozkład materiału wychowawcy zatwierdza wicedyrektor.”
11. § 120 otrzymuje brzmienie:
„§120. Merytoryczny nadzór nad koncepcją pracy resocjalizacyjnej wychowawcy
i jej metodami, sprawuje wicedyrektor.
1. Wychowawca odpowiedzialny za sporządzenie rocznego planu pracy z grupą
składa przed radą pedagogiczną pisemne sprawozdanie z przebiegu i wyników pracy
wychowawczo – resocjalizacyjnej realizowanej w grupie na I i II półrocze roku
szkolnego. Sprawozdanie obejmuje swoim zakresem działania wychowawcze
wszystkich wychowawców prowadzących grupę.
2.Za przebieg swojej pracy i jej wyniki wychowawca odpowiada przed
wicedyrektorem.
3.Wychowawca, który nie zgadza się z korektami i uwagami wicedyrektora do
realizacji swoich zadań może odwołać się do dyrektora.”
12. § 122 otrzymuje brzmienie:
„§122.
1.Za porządek i sprawne funkcjonowanie placówki w czasie nieobecności dyrektora
lub wicedyrektora jest odpowiedzialny wychowawca dyżurny .
2.Wychowawcą dyżurnym jest wychowawca pełniący dyżur z grupą wyznaczony
przez wicedyrektora w planie pracy internatu.”
13. § 123 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Plany pracy i rozkłady materiału psychologa, pedagoga i nauczyciela
bibliotekarza zatwierdza wicedyrektor.”
§2. Załącznik do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§3.Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Renicach.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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