Renice, dnia 13 kwietnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 14/2017
DYREKTORA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
WYCHOWAWCZEGO W RENICACH
z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do załącznika Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 8 stycznia 2016 roku w
sprawie wprowadzenia Procedur postępowania w Młodzieżowy Ośrodku
Wychowawczym w Renicach.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.
U. z 2016r., poz. 1943.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany do załącznika Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach z dnia 8 stycznia 2016 roku -Procedury
postępowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach poprzez:
1) zmianę procedury 3 – Procedura przyjmowania wychowanka do placówki
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2) zmianę procedury 4 – Procedura postępowania w przypadku przemocy
rówieśniczej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników pedagogicznych Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Renicach do zapoznania się z dokumentem i do przestrzegania
ustalonych w nim zasad.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicedyrektorowi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr
14/2017 Dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Renicach

z dnia 13 kwietnia 2017 roku

3. PROCEDURA
PRZYJMOWANIA WYCHOWANKA DO PLACÓWKI

1.

Przyjęcia wychowanka do ośrodka dokonuje dyrektor, wicedyrektor, wychowawca
pełniący dyżur lub pracownik socjalny.

2.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawca dyżurny lub pracownik socjalny dokonuje zapisu
przyjęcia wychowanka w raporcie.

3.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawca dyżurny lub pracownik socjalny zapoznaje
wychowanka z jego prawami i obowiązkami.

4.

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawca dyżurny lub pracownik socjalny przeprowadza
wywiad z wychowankiem dotyczący jego stanu zdrowia w obecności osoby przekazującej
oraz wypełnia kartę przyjęcia wychowanka. W sytuacjach budzących wątpliwości co do
stanu zdrowia wychowanek jest badany przez lekarza.

5.

Osoba przyjmująca wychowanka przekazuje go wraz z jego mieniem osobistym do grupy
wychowawczej.

6.

Wychowawca pracujący z danym wychowankiem niezwłocznie przeprowadza pogadankę
na temat bhp w ośrodku oraz zapoznaje z Regulaminem Ośrodka.

7.

Wychowanek może zostać nieprzyjęty do ośrodka ze względu na brak skierowania,
brakującą dokumentację oraz wówczas, gdy jego zachowanie wskazuje, że jest pod
wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr
14/2017 Dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Renicach

z dnia 13 kwietnia 2017 roku

4. PROCEDURA
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ

1.

W przypadku przemocy osoba, która zauważy daną sytuację ma obowiązek przerwać atak
agresji, poprosić o wsparcie (jeśli sytuacja tego wymaga) i udzielić pomocy ofierze,
zdyscyplinować agresora w razie konieczności łącznie z zastosowaniem przymusu
bezpośredniego.

2.

Osoba będąca świadkiem przemocy rówieśniczej powiadamia o tym fakcie i jego
okolicznościach wicedyrektora ośrodka.

3.

W razie potrzeby, osoba sprawująca opiekę, udziela pierwszej pomocy wychowankowi
poszkodowanemu lub wzywa pogotowie.

4.

Wychowawca/nauczyciel przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z wychowankami.
Proponuje nieagresywne formy rozwiązywania konfliktu np. przeprosiny, wczucie
w sytuację ofiary, stwarzanie perspektywy naprawienia krzywdy

5.

Bezpośrednio po zdarzeniu osoba, która była świadkiem przemocy rówieśniczej sporządza
notatkę służbową, dokonuje zapisu w IPET oraz sporządza wniosek na Komisję ds. Oceny
Postaw Ucznia.

6.

Osoba, która powzięła wiedzę bezpośrednio od osoby poszkodowanej o naruszeniu jej
nietykalności po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej sporządza notatkę i przekazuje
informację wicedyrektorowi.

7.

Wicedyrektor podejmuje działania wyjaśniające następnie informuje dyrektora oraz
psychologa lub pedagoga, który obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną
uczestników zdarzenia.

8.

W możliwie najszybszym terminie poszkodowany wychowanek zostaje zawieziony do
lekarza pierwszego kontaktu.

9.

Wicedyrektor, po wyjaśnieniu zajścia i uzgodnieniu z dyrektorem ośrodka, podejmuje
decyzję o powiadomieniu organów ścigania.

