
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OGNISKA WYCHOWAWCZEGO
„PRZYJAZNY KĄCIK” W WĘGORZEWIE

§ 1

1. Ognisko  Wychowawcze  „Przyjazny  Kącik”,  zwane  dalej  „Ogniskiem”  znajduje  się
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 6 i jest jednostką
podległą organizacyjnie Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społeczne w Węgorzewie.

2. Ognisko  jest  placówką  opiekuńczo-wychowawczą  wsparcia  dziennego,  funkcjonującą
w  strukturze  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Węgorzewie.,  która
realizuje zadania i cele w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i  systemie  pieczy zastępczej  (t.j.  Dz.U.  z  2016 r.  poz. 575)  i  zapewnia pomoc dzieciom
sprawiającym  problemy  wychowawcze,  zagrożonych  demoralizacją,  przestępczością
lub uzależnieniami. 

3. Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Węgorzewie.

4. Obsługę  finansową  i  kadrową  Ogniska  prowadzi  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Węgorzewie. 

§2

1. Na  finansowanie  działalności  Ogniska  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w  Węgorzewie  otrzymuje  dotację  z  Urzędu  Miejskiego  w  Węgorzewie  w  wysokości
określonej w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Sprawozdanie  z  działalności  Ogniska  przedkładane są Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Radzie Miejskiej w Węgorzewie.

3. Działalność Ogniska może być dofinansowana ze środków fundacji, stowarzyszeń i osób
prywatnych.

§3

1. Ognisko Wychowawcze „Przyjazny Kącik” stwarza swoim wychowankom warunki do:
 fizycznego, psychicznego, poznawczego rozwoju dziecka;
 poszanowania podmiotowości dziecka;
 zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
 poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
 poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
 organizowania  czasu  wolnego  w  tym  uczestniczenia  w  zajęciach  rekreacyjnych

i sportowych;
 kształtowania u dzieci nawyków i zachowań prozdrowotnych;
 przygotowanie dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
 wyrównywanie deficytów rozwojowych;
 uzgadniania  istotnych decyzji  dotyczących dziecka z  jego rodzicami  lub opiekunami

prawnymi.
2. Ognisko Wychowawcze „Przyjazny Kącik”:

 współpracuje z rodziną dziecka i  wspiera rodzinę w sprawowaniu jej  podstawowych
funkcji;

 zapewnia  pomoc  rodzinie  i  dzieciom  sprawiającym  problemy  wychowawcze,
zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem;

 współpracuje  z  Miejsko-Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Węgorzewie,



Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Węgorzewie,  Poradnią  Psychologiczno-
Pedagogiczną,  Szkołami,  Sądami,  mediami,  pracodawcami  oraz  innymi  instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

3. Pomoc może być udzielana poprzez:
 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 zajęcia logopedyczne;
 zajęcia z psychologiem;
 indywidualne programy korekcyjne;
 pomoc w nauce;
 pomoc socjalną;
 organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań;
 organizację zajęć i zabaw sportowych

§ 4

1. Ognisko  Wychowawcze  „Przyjazny  Kącik”  czynne  jest  we  wszystkie  dni  robocze
w godzinach 8.00 – 16.00 również w okresie ferii zimowych i letnich.

2. Pobyt w Ognisku jest dobrowolny i nieodpłatny.
3. Placówka zapewnia dzieciom materiały potrzebne do zajęć.

§ 5

1. Do Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” przyjmowane są dzieci będące uczniami
szkoły podstawowej i gimnazjum, które mieszkają na terenie miasta i gminy Węgorzewo, są
w normie intelektualnej i które:
 pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo i z rodzin zagrożonych patologią;
 znajdują się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, życiowej;
 wymagają specjalistycznej pomocy i terapii;
 są nieprzystosowane społecznie;
 są niepełnosprawne ruchowo, jeżeli nie ma uzasadnionych przeciwwskazań;
 nie potrafią nawiązać kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi;
 są nadruchliwe, nadpobudliwe;
 są zahamowane emocjonalnie;
 są agresywne

2. Wychowanków do Ogniska przyjmuje się:
 na prośbę rodziców lub opiekunów dziecka;
 na wniosek pedagogów lub wychowawców klas;
 na wniosek pracownika socjalnego lub asystenta rodziny;
 na wniosek kuratora sądowego;
 ze skierowania Sądu.

3. Dzieci  do  Ogniska  przyjmowane  są  bez  skierowania  po  zasięgnięciu  opinii  pedagoga
szkolnego, dyrektora szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratora lub ośrodka
pomocy społecznej, za zgodą rodziców dziecka.

4. Dzieci uczęszczają na zajęcia z własnej woli, ale za zgodą rodziców, chyba że do Ogniska
skieruje Sąd.

5. Rodzice wypełniają pisemnie druk Zgłoszenia dziecka do Ogniska na dany rok (od września
jednego roku do września następnego roku).

6.  Ognisko dysponuje 15 miejscami.
7. Z uwagi na fakt, że w okresie ferii zimowych i letnich zajęcia w dużej mierze odbywają się

poza  terenem  Ogniska,  w  okresach  tych  pod  opieką  jednego  wychowawcy  może



przebywać nie więcej niż 10 dzieci.
8. W  zajęciach  podczas  ferii  i  półkolonii  biorą  udział  jedynie  dzieci,  które  uczestniczą

w procesie wychowawczym zgodnie z listą w dzienniku, chyba że dziecko uczęszczające
na te zajęcia, będzie po ich zakończeniu wychowankiem Ogniska;

9. Podczas zajęć odbywających się poza terenem placówki pod opieką jednego wychowawcy
może przebywać nie więcej niż 10 dzieci.

§ 6

1. Metody pracy w Ognisku:
 indywidualne zajęcia z wychowankiem;
 zajęcia grupowe;
 zajęcia ogólnorozwojowe;
 zajęcia sportowo- rekreacyjne;
 zabawy ze śpiewem i tańcem;
 gry i zabawy dydaktyczne;
 metody relaksujące
 „burza mózgów”;
 twórczość plastyczna;
 psychodramy.

2. Formy pracy w Ognisku:
 pomoc przy odrabianiu lekcji;
 zajęcia informatyczne;
 zajęcia czytelnicze;
 gry i zabawy stolikowe;
 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 zajęcia logopedyczne;
 zajęcia sportowe;
 plażowanie, kąpiele i nauka pływania;
 dyskoteki, ogniska;
 konkursy, rebusy, quizy i konkurencje w różnych dziedzinach;
 ceramika, bukieciarstwo, tkactwo, kulinaria.

§ 7

1. W Ognisku Wychowawczym „Przyjazny Kącik” może być zatrudniony:
 wychowawca;
 psycholog;
 pedagog;
 logopeda;

2. Wychowawca  jest  odpowiedzialny  za  rozpoznawanie  sytuacji  rodzinnej  dziecka,  pracę
z rodziną dziecka, utrzymanie kontaktów z instytucjami wspierającymi rodzinę, inicjowanie
działań niezbędnych do unormowania sytuacji w rodzinie, dożywianie, prowadzenie zajęć.

3. Pracownicy  placówki  odpowiadają  za  jakość  i  wyniki  pracy  z  wychowankiem
oraz bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

§ 8

1. W Ognisku funkcjonuje powołany przez Dyrektora MGOPS Zespół do spraw Okresowej



Oceny Sytuacji Dziecka, zwany dalej „Zespołem”, do zadań którego należy:
 ustalanie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
 analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
 analiza karty pobytu dziecka;
 okresowa ocena sytuacji dziecka;
 modyfikowanie indywidualnego planu pracy;
 ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

2. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół
roku.

3. W skład Zespołu wchodzą:
 wychowawca;
 pedagog i psycholog (jeśli są zatrudnieni w placówce);
 pracownik socjalny.

4. W  celu  uzyskania  wiedzy  o  sytuacji  socjalnej  i  prawnej  dziecka  oraz  jego  rodziny,
do udziału  w posiedzeniu  Zespołu  mogą być  zapraszane osoby bliskie  dziecku,  a  także
przedstawiciele sądu rodzinnego, policji, służby zdrowia i instytucji oświatowych.

§ 9

1. Działalność placówki może być uzupełniona pracą wolontariuszy, której celem jest:
 rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem;
 wsparcie  pracy wychowawcy poprzez  organizowanie  kół  zainteresowań  i  rozwijanie

indywidualnych potrzeb dzieci;
 promocja idei wolontariatu.

2. Wolontariuszem w placówce może być osoba, która:
 jest pełnoletnia i niekarana;
 została  poinformowana o  specyfice  pracy wychowawczej  i  konieczności  zachowania

tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce;
 została  ubezpieczona  przez  Dyrektora  MGOPS  od  odpowiedzialności  cywilnej

za szkody powstałe podczas pracy.

§ 10

1. Ognisko Wychowawcze „Przyjazny Kącik” prowadzi następującą dokumentację:
 indywidualny plan pracy z dzieckiem;
 kartę pobytu dziecka;
 księgę ewidencji wychowanków;
 roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczy;
 kronikę;
 sprawozdania z działalności placówki sporządzane nie rzadziej niż co pół roku.

2. Pracownicy Ogniska  dokumentują  każdą  formę  pracy z  wychowankiem oraz  rodzicami,
a także pracę środowiskową poprzez:
 prowadzenie  dziennika  zajęć  grup  (z  programem  i  celem  zajęć  przygotowanych

wcześniej na cały rok, frekwencją, zapisem zajęć);
 dokumentację sesji indywidualnych (zajęć wyrównawczych).

§ 11

1. Wychowanek Ogniska ma prawo do:
 właściwie zorganizowanej opieki;



 życzliwego i podmiotowego traktowania;
 swobody wyrażania myśli i przekonań;
 opieki  wychowawczej  i  zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  podczas  zajęć

organizowanych w placówce i poza jej terenem (biwak, ognisko, wycieczki, obozy)
 ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.

2. Wychowanek wyrażając zgodę na pobyt w Ognisku przyjmuje obowiązki:
 systematycznego uczęszczania i aktywnego udziału w zajęciach;
 współpracy z wychowankami i innymi osobami pracującymi w placówce;
 uznania godności i podmiotowości innych osób;
 przestrzegania zasad kultury współżycia w grupie;
 pomocy słabszym;
 dbania o ład i porządek w placówce i jej otoczeniu;
 poszanowania wyposażenia placówki;
 uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych;
 ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;
 przestrzegania obowiązującego w Ognisku regulaminu. 

3. W Ognisku stosowany jest system nagród i kar wypracowany wspólnie z wychowankami,
który  jest  im  znany  i  pozostaje  w  dostępnym  dla  nich  miejscu,  przy  czym  Ognisko
przestrzega zasady nie naruszania godności osobistej i praw wychowanka.

4. W  sytuacjach  rażącego  naruszenia  regulaminu  Ogniska  i  samowolnego  opuszczania
Ogniska wychowanek może zostać skreślony z listy wychowanków. 

§ 12

1. Rodzice wychowanków zobowiązani są do współpracy z wychowawcą Ogniska i udzielania
rzetelnej informacji o problemach psychofizycznych dziecka oraz o jego sytuacji rodzinno-
prawno-finansowej.

2. Rodzice mają prawo:
 jawnej informacji o zachowaniu, potrzebach i postępach dziecka;
 dyskrecji o ile nie kłóci się to z dobrem dziecka,
 znajomości  zadań  i  zamierzeń  pracy  wychowawczej,  indywidualnej  i  grupowej

dotyczącej dziecka;
 znajomości regulaminu placówki;
 wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy placówki.


