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Załącznik nr 2 do regulaminu placówki  
 

KARTA  PRAW  I  OBOWIĄZKÓW  
 

„ Być człowiekiem, to znaczy właśnie 
    być odpowiedzialnym’’   

        
Karta praw i obowiązków zawiera: 

I. Prawa i obowiązki wychowanka Domu Dziecka 
II. Zasady udzielania kar i nagród w Domu 

III. Zasady przyznawania kieszonkowego wychowankom 
 
 

I. Prawa i obowiązki wychowanka Domu Dziecka 
 
Wychowanek ma prawo do: 

1. ochrony i poszanowania własnej godności oraz życzliwego i podmiotowego 
traktowania; 

2. prywatności, w tym korespondencji i życia rodzinnego; 
3. swobodnego wyrażania swoich poglądów i opinii na każdy interesujący temat z 

uwzględnieniem wieku i stopnia rozwoju; 
4. wolności myśli, sumienia i religii, jeśli nie naruszają one porządku publicznego, 

zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób; 
5. utrzymania kontaktów z rodzicami, krewnymi, opiekunami, innymi osobami bądź 

rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz rówieśnikami, jeśli nie jest to sprzeczne z decyzją 
właściwego sądu; 

6. zajmowaniu pokoju wraz z rodzeństwem; 
7. odpowiednich warunków mieszkaniowych i całodziennego wyżywienia; 
8. pomocy w adaptacji do dorosłego życia; 
9. poszanowanie mienia osobistego oraz nienaruszanie własności osobistej innych osób; 
10. odwołania się od kary i decyzji podjętej w jego sprawie; 
11. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem. 

 
Wychowanek  ma obowiązek: 

1. współdziałania i współtworzenia wspólnoty wychowanków i wychowawców; 
2. poszanowania godności i podmiotowości innych osób; 
3. niestosowania żadnej z form przemocy wobec wychowanków; 
4. unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu własnemu oraz innych osób; 
5. realizowania obowiązku szkolnego lub uczestnictwa w innych formach kształcenia; 
6. traktowania nauki i wyrównywania braków jako swojego podstawowego zadania; 
7. dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Domu; 
8. poszanowania mienia osobistego oraz nienaruszania własności osobistych; 
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II. Zasady  udzielania kar  i  nagród  wychowankom    
 

1. Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków wychowanek może być 
nagradzany. 

2. Za nieprzestrzeganie ustaleń regulaminu i rażące zaniedbywanie obowiązków 
wychowanek może być ukarany. 

 
Nagrody i kary są formą oddziaływania wychowawczego i mają ścisły związek  
z wywiązywaniem się z obowiązków wychowanka Domu Dziecka. 
 
Rodzaje nagród 
Nagrody są przyznawane za pełne respektowanie regulaminu, a w szczególności za rzetelne 
przestrzeganie zapisów o obowiązkach  wychowanka. 
 
a) nagrody prestiżowe: 
1) pochwała wychowawcy wobec grupy, 
2) pochwała dyrektora w obecności wychowawców i innych dzieci, 
3) list pochwalny do rodziców,  
4) zgoda dyrektora na reprezentowanie domu na zewnątrz. 
 
b) nagrody o charakterze materialnym, rzeczowym: 
1) nagrody rzeczowe i pieniężne przyznawane przez dyrektora, 
2) zwiększenie kwoty kieszonkowego- premia pieniężna, 
3)   przyznanie zwiększonej  kwoty pieniężnej na zakup odzieży, 
 
c) dodatkowy udział w imprezach: 
1) zgoda dyrektora i wychowawcy na udział i sfinansowanie zajęć organizowanych   
    poza Domem Dziecka ( np. koła zainteresowań- k. taneczne w MDK, kluby ), 
2) udzielanie przez dyrektora i wychowawcę w pierwszej kolejności zgody 
   na uczestniczenie w odpłatnych: 

- wycieczkach szkolnych,  
- koloniach i obozach, 
- wyjazdach organizowanych przez Dom Dziecka,  
- w  imprezach  organizowanych poza Domem Dziecka lub z udziałem placówki. 

 

 

Rodzaje kar: 
1) za brak troski o ubrania, przybory szkolne i rzeczy osobistego użytku oraz niszczenie 

mienia placówki –zmniejszenie budżetu odzieżowego i częściowe pokrycie kosztów 
zniszczonego mienia ( kieszonkowe, ewentualnie inne fundusze własne ), 

2) za niewłaściwe zachowanie się na imprezach organizowanych w Domu Dziecka lub 
poza placówką – zakaz udziału w niektórych lub wszystkich imprezach na okres do 3 
miesięcy, 

3) za niewłaściwe użytkowanie sprzętu  audiowizualnego (TV, Video, DVD, 
magnetofon) i sportowego- zakaz korzystania ze sprzętu na okres do 1 miesiąca, 

4) za palenie papierosów – zobowiązanie do utrzymywania porządku i czystości w 
toaletach, przygotowanie pisemnej notatki o szkodliwości palenia papierosów, 

5) za nie wywiązywanie się z obowiązków wychowanka i ucznia: 
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- upomnienie dyrektora lub wychowawcy wobec innych dzieci, 
- upomnienie pisemne dyrektora placówki, 
- nagana pisemna dyrektora placówki, 
- wykonanie pomocy do nauki dla pozostałych dzieci np. wzory matematyczne, zasady 

pisowni itp. 
6) w przypadku nagminnego nagannego zachowania się (uzyskanie co najmniej trzech 

nagan dyrektora) – złożenie wniosku do Sądu o zmianę środka wychowawczego lub 
wniosku o przeniesienie do innej placówki. 

 
Od wymierzonej kary służy wychowankowi odwołanie do dyrektora Domu Dziecka w 
Kowalewie, który zobowiązany jest rozpatrzyć je w ciągu 7 dni.  
Wychowanek może wnosić skargi na krzywdzące jego zdaniem decyzje dyrektora do 
rzecznika praw dziecka: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32  
00-450 Warszawa, telefon: (22) 583 66 00, fax: (22) 583 66 96, poczta elektroniczna: 
rpd@brpd.gov.pl 
 
 
 

III. Zasady przyznawania kieszonkowego wychowankom   

 
1. Każdemu wychowankowi Domu Dziecka w Kowalewie, który ukończył 5 rok życia, 

przysługuje kwota pieniężna tzw. „kieszonkowe”. 
2. Kieszonkowym dysponuje dziecko, przeznaczając  je na własne wydatki. 
3. Wysokość kieszonkowego nie niższą niż 0, 5% i nie wyższą niż 5 % kwoty, o której 

mowa w art.78 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, ustala co 
miesiąc dyrektor Domu Dziecka w porozumieniu z samorządem placówki. 

4. Do dnia 5 każdego miesiąca wychowawca mający pod indywidualną opieką 
poszczególnych wychowanków składa dyrektorowi propozycje wysokości kwot 
kieszonkowego. Propozycje te muszą uzyskać akceptację wychowanka. 

5. Kieszonkowe ma charakter motywacyjny, a jego wysokość uzależniona jest od 
funkcjonowania wychowanka w 4 obszarach: 
I obszar- funkcjonowanie na terenie Domu:  
 utrzymywanie porządku w swoim pokoju, 
 dbałość o sprzęty i wyposażenie, 
 wykonywanie dyżurów porządkowych, 
 higiena osobista,  
 dbałość o własną odzież i rzeczy osobiste, 
 powstrzymywanie się od zachowań negatywnych, 
 przestrzeganie regulaminu, 
 nie zażywanie używek: palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki. 

 II obszar – nauka i funkcjonowanie na terenie szkoły: 
 uzyskiwanie pozytywnych wyników w nauce (na miarę swoich możliwości), 
 systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, 
 właściwy stosunek do obowiązku szkolnego, 
 prawidłowe zachowanie się wobec nauczycieli i rówieśników, 
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 aktywne uczestnictwo w zajęciach szkolnych, 
 uczestniczenie w zajęciach dodatkowych np.: wyrównawczych, kołach 

zainteresowań. 

            III obszar – funkcjonowanie poza Domem: 
  właściwe zachowywanie się w miejscach publicznych w czasie wyjazdów na 

wycieczki i imprezy, 
 udział w zajęciach i kołach rozwijających uzdolnienia oraz  zainteresowania, 
 przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, 
 reprezentowanie Domu na zewnątrz. 

          IV obszar – stosunek do rówieśników i dorosłych: 
 pomoc innym, uczynność, 
 nie stosowanie w kontaktach z innymi przemocy i agresji, 
  nie używanie wulgaryzmów-stosowanie form grzecznościowych,  
 właściwe zachowanie wobec płci przeciwnej, 
 przestrzeganie zasad współżycia w grupie. 

6. Każdy z obszarów stanowi ¼ kwoty całego kieszonkowego. 
7. Wychowanek dostaje pełne kieszonkowe, jeśli wywiązuje się ze swoich obowiązków 

we wszystkich obszarach. 
8. Kieszonkowe może być zmniejszane  w jednym lub we wszystkich obszarach w 

zależności od funkcjonowania. 
9. Kieszonkowe może być powiększone w jednym z 4 obszarów za wybitne osiągnięcia.  
10. Odbiór kieszonkowego każdy wychowanek kwituje własnym podpisem. 

 

 


