Stargard, dnia...............................

Szanowni Państwo!
W celu usprawnienia wzajemnych kontaktów oferujemy Państwu Kontrakt ustalający zasady i warunki
naszej współpracy.
Umowa pomiędzy rodzicem/ opiekunem prawnym wychowanka,
a Stargardzkim Stowarzyszeniem JEDNAK MOŻNA – organem prowadzącym
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie

o świadczenie usług edukacyjno‐ wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Stargardzie, prowadzonym przez Stargardzkie Stowarzyszenie JEDNAK MOŻNA zawarta
w dniu .................................... pomiędzy .................................. reprezentowanym przez
Dyrektora MOS w Stargardzie a .....................................................................................................
zamieszkałym w ...........................................................................................................................................
legitymującym się dowodem osobistym seria............ nr....................... ‐ przedstawicielem ustawowym
(opiekunem ) ucznia ....................................................................................................... na okres pobytu
dziecka w ośrodku.
§1

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych
i wychowawczych, w zakresie programów dydaktycznych, opartych na podstawie programowej,
obowiązującej w ośmioletniej szkole podstawowej na poziomie IV‐VIII, zatwierdzonej przez MEN,
poszerzonych o dodatkowe usługi dydaktyczno‐wychowawcze, określone w statucie MOS w Stargardzie,
Regulamin Wewnętrzny oraz zatwierdzone programy: profilaktyczny, wychowawcze oraz Indywidualny
Program Edukacyjno‐ Terapeutyczny.

§2
1. Wychowanek podlega zasadom organizacyjnym i dydaktyczno‐ wychowawczym MOS w Stargardzie,
w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z przepisami regulującymi jego funkcjonowanie.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania MOS w Stargardzie oraz prawa i obowiązki wychowanków regulują
Statut MOS w Stargardzie oraz Regulamin Wewnętrzny.

§3
Przedstawiciel ustawowy (opiekun) wychowanka zobowiązuje się do:
1. Współpracy z kadrą MOS, a także Specjalnej Szkoły Podstawowej w Stargardzie w zakresie:


udzielenia informacji dotyczących wychowanka zgodnie ze swoją wiedzą i stanem
faktycznym,



zaangażowania w proces wychowawczy oraz edukacyjny wychowanka,



aktywnego współoddziaływania zgodnie z zaleceniami kadry na wychowanka podczas pobytu
w domu rodzinnym, w celu wzmacniania procesu wychowawczego i edukacyjnego.

2. współodpowiedzialności za proces wychowawczy i edukacyjny wychowanka.
3. Zapewnienie wychowankowi ubezpieczenia zdrowotnego.
4. Zapewnienia wychowankowi wyprawki szkolnej na dany rok szkolny.
5. Wnoszenia opłat za wyżywienie zgodnie z aktualnym cennikiem do 10 dnia każdego miesiąca –
płatne z góry.
6. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za zniszczenia dokonane przez wychowanka –na
podstawie przedłożonych protokołów zniszczeń.
7. Ponoszenia opłat za: wykup lekarstw dla wychowanka w razie potrzeby, zgodnie z zaleceniami
lekarza.
8. Wyposażenie wychowanka w bieżące środki higieny osobistej, odzież odpowiednią pod względem
ilości oraz pory roku.
9. Pokrywania kosztów przejazdów do domu rodzinnego – wyjazdy do domu rodzinnego mają
charakter motywacyjny, opiekun prawny zobowiązany jest zatem wspierać motywację wychowanka
i umożliwić mu przyjazd do domu rodzinnego, za każdym razem, kiedy wychowanek wypracował
sobie prawo do wyjazdu. Nie ma możliwości kumulowania prawa do wyjazdu, o przywileju wyjazdu
wychowanka z ośrodka opiekun prawny jest informowany nie później niż dzień przed planowanym
wyjazdem

§4

Przedstawiciel prawny (opiekun) wychowanka wyraża zgodę na:
1. Udzielanie wychowankowi pomocy medycznej zgodnie z jego stanem zdrowia.
2. Poddawanie wychowanka diagnozie i terapii pedagogicznej oraz podejmowania wszelkich działań
zgodnych z diagnozą.
3. Poddawanie wychowanka diagnozie psychiatrycznej oraz razie konieczności działaniom zgodnym
z diagnozą.
4. Poddawanie wychowanka testom na obecność narkotyków lub alkoholu w organizmie wychowanka
wykonywanych przez wychowawców na terenie MOS w Stargardzie.
5. Kierowania wychowanka do specjalistycznych placówek udzielających pomocy.
6. Hospitalizację wychowanka w razie konieczności.

§5
W przypadku stwierdzenia komisyjnego zniszczenia mienia należącego do MOS w Stargardzie, bądź
do osób przebywających na jego terenie ‐ będących skutkiem działania wychowanka, Przedstawiciel Prawny
(opiekun) wyraża zgodę na pokrycie kosztów tych szkód, wynikających z łamania zasad funkcjonowania oraz
regulaminu Ośrodka, bądź norm zwyczajowych.
§6
Przedstawiciel Prawny (opiekun) ma prawo do:
1. Szczegółowej bieżącej informacji na temat stanu zdrowia wychowanka, jego postępów w procesie
wychowawczym oraz dydaktycznym.
2. Kontaktu z wychowankiem zgodnie z zasadami określonymi przez Regulamin Wewnętrzny MOS
w Stargardzie.
3. Korzystania z poradnictwa i konsultacji ze specjalistami zatrudnionymi w MOS w Stargardzie.

§7
Ponadto przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że w sytuacjach trudnych, tj. zachowaniach
zagrażających życiu lub zdrowiu własnemu, innej osoby, a także bezpieczeństwu powszechnemu (niszczenie,
uszkadzanie przedmiotów), dopuszcza się stosowanie przymusu bezpośredniego w chwili zagrożenia życia,
który polega na:


przytrzymaniu (chwilowe i częściowe ograniczenie swobody ruchów),



unieruchomieniu (całkowite pozbawienie ruchów),



izolacji od grupy (wyprowadzenie do innego pomieszczenia),



gdy inne sposoby są nieskuteczne – wezwaniu pogotowia ratunkowego lub policji.

Nauczyciel/pracownik Ośrodka ma prawo do kontroli rzeczy ucznia w razie uzasadnionego podejrzenia
posiadania przedmiotów niebezpiecznych lub środków odurzających oraz ich odbierania i przechowywania
do momentu przybycia Rodzica/Opiekuna lub służb do tego powołanych.
W przypadku, gdy zachowania zagrażające życiu lub zdrowiu, a także bezpieczeństwu powszechnemu będą
się powtarzały, mając na uwadze dobro innych, Ośrodek może wystąpić do rodziców/opiekunów o:


zwolnienie dziecka z zajęć,



przebywanie z dzieckiem podczas zajęć,



konsultację lekarską,



hospitalizację dziecka,



dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań do kontynuowania nauki w szkole.

§8
Skreślenie z listy wychowanków następuje zgodnie z zapisami w Statucie MOS Stargard oraz Regulaminie
Wewnętrznym lub notorycznego łamania przyjętych norm i zasad, odpowiednio uzasadnionym na piśmie.
W przypadku skreślenia wychowanka z listy uczniów umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym.

………………………………………………………
Podpis przedstawiciela Stargardzkiego Stowarzyszenia
JEDNAK MOŻNA

……………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

