
REGULAMIN INTERNATU

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

W GIŻYCKU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Główną strukturę Internatu stanowi zespół  wychowawczy.

2. W okresie nauki szkolnej zespół wychowawczy zapewnia uczniom całodobową opiekę 

wychowawczą, umożliwia kontynuację nauki w szkole oraz prowadzenie oddziaływań 

resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

a) Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, 

b) wychowawcy grup wychowawczych,

c) pedagog,

d) psycholog,

e) w zależności od potrzeb - pracownik socjalny lub inni specjaliści.

ROZDZIAŁ II

Zadania zespołu wychowawczego

1. Zespół wychowawczy:

a) zapewnia wychowankom właściwe warunki do nauki, prawidłowy rozwój fizyczny, 

psychiczny i społeczny w środowisku szkolnym oraz rówieśniczym (socjalizacja wtórna),

b) gwarantuje wychowankom całodzienne wyżywienie oraz zakwaterowanie,



c) zapewnia opiekę w każdym dniu pobytu oraz funkcjonowanie

we właściwych warunkach higieniczno- sanitarnych,

d) tworzy sprzyjające warunki do udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych 

oraz daje możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu,

e) dba o rozwój i rozpowszechnienie kultury fizycznej, uprawiania sportu,

kształtowania zdrowych nawyków i stylu życia oraz umożliwia rozwój własnych zdolności, a 

także zainteresowań,

f) kształtuje rozwój samodzielności, zaradności życiowej, znajdywania rozwiązań w różnych 

sytuacjach życiowych oraz umożliwia naukę prawidłowych postaw i zachowań, zgodnie z 

normami życia społecznego,

g) kształtuje postawę wzajemnego szacunku, tolerancji, życzliwości, pomocy, zrozumienia 

oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka i swoje zachowania.

2.  Realizacja zadań zespołu wychowawczego przebiega we współdziałaniu szkoły, rodziców 

lub opiekunów i instytucji oraz placówek, działających w danym obszarze.

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy w Internacie 

1. Pracę zespołu wychowawczego koordynuje Dyrektor MOS w Giżycku.

2. Podstawą realizacji zadań MOS w Giżycku jest roczny plan pracy wychowawczej oraz 

główne założenia tygodniowe z niego wynikające.

3. Opiekę wychowawczą nad grupą sprawuje wychowawca wraz z kadrą psychologiczno-

pedagogiczną i we współdziałaniu z wychowankami biorą udział w planowaniu i realizacji 

przyszłych działań.

4. Z grupy wychowawczej wybierany jest samorząd, który reprezentuje pozostałych 

wychowanków na zewnątrz.

5. Do zadań samorządu grup wychowawczych należy:

a) współpraca z kadrą pracowników MOS w Giżycku,

b) inicjowanie działań na rzecz prawidłowego rozwoju społecznego,



c) występowanie z inicjatywą organizacji imprez i uroczystości szkolnych, 

d) pomoc w organizacji imprez okolicznościowych,

e) organizacja czasu wolnego,

f) wspólne ustalenie z wychowawcą dyżurów w Internacie (do 5 każdego miesiąca),

g) sporządzenie listy niezbędnych przyborów szkolnych (1 raz w miesiącu, do 5 dnia 

każdego miesiąca),

h) organizacja pomocy koleżeńskiej uczniom, napotykającym trudności w nauce,

i) udział we współpracy z pozostałymi wychowankami w akcjach charytatywnych,

j) inne zadania po uzgodnieniu z wychowawcami i Dyrektorem MOS.

6. Rozkład dnia grupy wychowawczej uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz grupy 

i szkoły, zajęcia kulturalno- oświatowe i sportowe oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań,

a także inne formy wypoczynku („Szczegółowy plan dnia grupy wychowawczej” – 

załącznik nr 1 do regulaminu).

7. W uzasadnionych przypadkach wychowawca ma prawo zmienić obowiązujący

 „Szczegółowy plan dnia grupy wychowawczej”.

8. Grupa wychowawcza zobowiązana jest do przestrzegania ram czasowych spożywania 

posiłków oraz dokonywania czynności higieniczno - porządkowych.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki wychowanków

1. Wychowanek ma prawo do:

a) korzystania z pomocy wychowawcy w rozwiązywaniu problemów osobistych

oraz wszelkich spraw, które dotyczą nauki i przebywania w grupie wychowawczej,

b) zgłaszania wychowawcy próśb i opinii, dotyczących swoich problemów jak 

również swoich rówieśników oraz otrzymania informacji o sposobie ich załatwienia,

c) poszanowania własnej godności, szacunku i dyskrecji w sprawach osobistych, 

delikatnych, trudnych,

d) korzystania z pomieszczeń Internatu tj. świetlicy, kuchni, sprzętu sportowego, 

pomocy dydaktycznych, służących rozwijaniu zainteresowań oraz poszerzaniu zakresu

wiedzy naukowej, a także swoich uzdolnień,
e) przyjmowania gości w pokojach mieszkalnych (dotyczy wyłącznie rodziny)

w godzinach i dniach ustalonych w porozumieniu z wychowawcą oraz innych gości

na świetlicy w czasie wolnym wychowanka,



f) do samodzielnego opuszczania grupy wychowawczej po uprzedniej pisemnej 

zgodzie rodzica/opiekuna w wyznaczonych przez wychowawcę godzinach

i wpisaniu się w „Zeszyt wyjść”,

g) wyjazdów do domu wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna lub osoby do tego 

upoważnionej po przedstawieniu odpowiedniego dokumentu,

h) deponowania u wychowawcy pieniędzy i telefonów oraz pozostałych 

wartościowych przedmiotów,

i) ozdabiania wnętrza pokoju mieszkalnego oraz dokonywania zmian w umeblowaniu,

wyłącznie za zgodą Dyrektora MOS,

j) dodatkowej nauki po godzinie 22:00, wyłącznie za zgodą wychowawcy, 

odbywającego dyżur nocny,

k) dodatkowego czasu wolnego (1h) po kolacji, jeśli spełni obowiązek uczestnictwa

we wszystkich zajęciach lekcyjnych i dodatkowych,

l) odwołania się od otrzymanego ostrzeżenia; pierwszym krokiem w tym przypadku 

jest rozmowa z wychowawcą, który udzielił ostrzeżenia; jeśli nie uda się osiągnąć 

porozumienia, wychowanek ma prawo do odwołania się do zespołu wychowawców 

MOS, a w ostateczności do Dyrektora.

2. Wychowanek ma obowiązek:

a) przestrzegać regulaminu Internatu i ustalonych zasad organizacji pracy w grupie 

wychowawczej,

b) przestrzegać rozkładu dnia grupy wychowawczej, a zwłaszcza:

- godziny ciszy nocnej od 22:00 do 06:30,

- przebywania w swoim pokoju od godziny 21:30,

- uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, podczas których wychowanek nie może 

przebywać w swoim pokoju w Internacie,

c) uczyć się systematycznie, poszerzać swoją wiedzę, wykorzystywać czas do nauki

w odpowiedni sposób,

d) czynnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach wychowawczo-

resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyczno-edukacyjnych i 

terapeutycznych,

e) przestrzegać zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do koleżanek

i kolegów z grupy wychowawczej, a w szczególności:

- okazywać sobie wzajemny szacunek zarówno w Internacie jak i poza nim,

- przeciwstawiać się przejawom brutalności, wulgarności i agresji,

- szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

- szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,

- dochowywać powierzonej tajemnicy, chyba, że zagrażałoby to życiu lub zdrowiu 

powierzającego,



f) dbać o bezpieczeństwo swoje, kolegów i koleżanek - zabrania się palenia 

papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, substancji odurzających i 

środków psychotropowych oraz napojów energetycznych, a także tych, zawierających 

w swoim składzie kofeinę,

g)  godnie reprezentować swoją osobą Ośrodek oraz grupę wychowawczą , poprzez właściwe 

i kulturalne zachowanie w każdym miejscu, a także poprzez stosowny strój (czysty, schludny, 

dopasowany do okoliczności; zdejmowanie kapturów i czapek w pomieszczeniach),

h)  aktywnie uczestniczyć w zajęciach wychowawczych i wyznaczonych zadaniach,

i) pracować dla wspólnego dobra, brać czynny udział w organizowanych formach      

spędzania wolnego czasu,

j)  sumiennie wypełniać swoje obowiązki i dyżury,

k) brać współodpowiedzialność za ład, porządek i wspólne mienie placówki, ponosić 

konsekwencje i odpowiedzialność materialną za rzeczy koleżanek i kolegów - zabrania się 

kradzieży, niszczenia oraz brania rzeczy innych osób bez pozwolenia,

l) zgłaszać wyjazdy do domu w przypadku choroby, po uprzednim uzgodnieniu

z wychowawcą, rodzicem/opiekunem (w grupie wychowawczej nie mogą przebywać osoby 

chore – w placówce nie ma warunków, aby zapewnić im opiekę), 

ł)  przyjechać po dniach wolnych najpóźniej do godziny 18:00,

m) przestrzegać higieny osobistej swojej i otoczenia poprzez:

- utrzymanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach ( pokój, łazienka, korytarz,

świetlica, kuchnia) oraz rozsądne korzystanie z energii elektrycznej i wody,

- staranne ścielenie łóżek, przechowywanie w nim pościeli i bielizny nocnej,

- utrzymanie ładu, porządku i czystości w szafach,

n) wykonywać polecenia pracowników placówki,

o) w uzasadnionych przypadkach poddać się szczegółowej kontroli po każdorazowym 

powrocie do MOS (w szczególności po powrocie z przepustek),



p) w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że wychowanek znajduje się pod wpływem 

substancji niedozwolonych, poddać się kontroli alkomatem lub/i narkotestem,

r) deponować telefon komórkowy po zakończeniu czasu wolnego, przewidzianego 

w szczegółowym planie dnia grupy wychowawczej,

s) zachować abstynencję seksualną na terenie ośrodka; niedopuszczalne jest    nocowanie w 

pokojach wychowanków odmiennej płci oraz zachowań, które mogą wpłynąć na 

demoralizację innych wychowanków.

3. Wychowankom zabrania się : 

a) palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, substancji odurzających,

środków psychotropowych, napojów energetycznych a także tych, zawierających w swoim 

składzie kofeinę oraz posiadania wszystkich wymienionych na terenie całego ośrodka,

b) przyjmowania wizyt osób pod wpływem alkoholu i wszystkich środków wyżej 

wymienionych,

c) wnoszenia na teren ośrodka i posiadania niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów,

tj. zapalniczki, noże, kastety itp.,

d) korzystania z grzałek, grzejników elektrycznych, samodzielnej naprawy awarii instalacji 

elektrycznej,

e)  wyłączania korków od zasilania, znajdujących się w budynku,

f) samowolnego brania wszelkiego rodzaju kluczy z pokoju wychowawców oraz innych 

przedmiotów, które nie są własnością wychowanków,

g)  zamykania drzwi na klucz od wewnątrz,

h) siadania na parapetach, wychylania się przez okno, otwierania blokad w oknach

i zjeżdżania po poręczach na korytarzu,

i)  samowolnej zmiany pokoju oraz przenoszenia mebli i sprzętu,

j)  korzystania z telefonów komórkowych w czasie do tego nie wyznaczonym,

k) dokonywania czynów, polegających na szczególnym naruszeniu zasad współżycia 

społecznego w grupach wychowawczych:



- wybryków chuligańskich (wymuszeń, szantaży, stosowania siły fizycznej wobec 

kolegów i koleżanek),

- używania przemocy psychicznej wobec kolegów i koleżanek (ośmieszanie, 

poniżanie, obmawianie, agresja słowna),

- kradzieży na szkodę koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników 

ośrodka oraz grupy wychowawczej,

- dewastacji mienia grupy wychowawczej i ośrodka o znamionach wandalizmu,

- samowolnego opuszczania grupy wychowawczej (ucieczki),

- lekceważenie obowiązku szkolnego poprzez nieusprawiedliwione godziny

i wagarowanie,

- podważania dobrego imienia ośrodka i pracowników.

l) samowolnego opuszczania ośrodka i oddalania się od grupy bez zgody wychowawcy,

ł) zakłócania ciszy nocnej poprzez głośne zachowywanie się oraz wychodzenie z pokoi po 

godzinie 21:30.

m) słuchania utworów muzycznych  i oglądania teledysków promujących określone 

negatywne zachowania ryzykowne (palenie papierosów, zażywanie narkotyków, picie 

alkoholu, przygodne kontakty seksualne, przemoc, itp.)

n) noszenia stroju i elementów stroju z emblematami substancji zakazanych oraz napisów 

godzących w dobro i godność drugiego człowieka,

o) posługiwania się słownictwem zapożyczonym z podkultury więziennej oraz wykonywania 

rysunków na ciele imitujących tatuaże,

p) wykonywania tatuaży profesjonalnych przez cały okres pobytu w ośrodku.

4. Dodatkowe ustalenia zawarte są w „Zasadach Grupy Wychowawczej” (załącznik nr 

2).

ROZDZIAŁ V

Wyróżnienia i nagrody

Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu grupy wychowawczej oraz przejawianie 

wysokiej kultury osobistej i prawidłowe zachowania oraz wykazanie własnej inicjatywy 

wychowanek może otrzymać wyróżnienie i nagrodę w postaci:

1. Pochwały indywidualnej od wychowawcy odnotowanej w arkuszu obserwacji 

wychowanka.



2. Pochwały od wychowawcy udzielonej wobec grupy.

3. Pochwały Dyrektora udzielonej przy wszystkich wychowankach.

4. Pochwały lub wyróżnienia Dyrektora włącznie z powiadomieniem rodzica/ opiekuna

o wzorowym zachowaniu wychowanka.

5. Listu pochwalnego do rodziców wystosowanego przez Dyrektora lub wychowawcę.

6. Semestralnego dyplomu uznania.

7. Innej nagrody i/lub wyróżnienia ustanowionych przez władze ośrodka (rzeczowe).

8. Możliwości udziału w dodatkowych zajęciach poza ośrodkiem.

9. Wyjazdu na przepustkę do domu.

10. Uzyskania dodatkowego przywileju, o którym decyduje wychowawca.

11. Nagradza się wychowanka w oparciu o system punktowy w rozliczeniu tygodniowym 

(załącznik nr 3).

ROZDZIAŁ VI

Upomnienia i konsekwencje

Konsekwencją nie wywiązywania się z obowiązków, zawartych w niniejszym regulaminie 

Internatu oraz lekceważenie zasad i norm współżycia społecznego oraz łamanie 

wymienionych zakazów jest:

1. Udzielenie ostrzeżenia przez wychowawcę. Odrobienie ostrzeżenia musi nastąpić na 

dyżurze wychowawcy, który go udzielił, jednak nie tego samego dnia, w którym je 

otrzymano. W czasie jednego dyżuru można zdobyć  tylko jedną pochwałę. Trzy pochwały 

powodują zlikwidowanie jednego ostrzeżenia. W szczególnych przypadkach wychowanek 

może otrzymać ostrzeżenie nielikwidowane, czyli takie, którego nie można odrobić 

pochwałami. Zostaje ono wpisane do arkusza obserwacji wychowanka.

2. Uwaga wychowawcy wpisana w arkusz obserwacji wychowanka.

3. Wyznaczenie dodatkowych obowiązków.



4. Praca społeczna na rzecz placówki.

5. Czasowy zakaz udziału w imprezach organizowanych w Ośrodku i poza nim.

6. Decyzja o zawieszeniu w prawach wychowanka grupy wychowawczej (dotyczy 

pozbawienia któregoś z przywilejów, o którego rodzaju i czasie trwania decyduje 

wychowawca).

7. Usunięcie z Ośrodka w przypadku przekroczenia 20% progu absencyjnego w szkole

w rozliczeniu miesięcznym. O powtórne przyjęcie można ubiegać się nie wcześniej niż po 

upływie 3 miesięcy.

8. Decyzja o skreśleniu z listy wychowanków, uchwałą Rady Pedagogicznej - wychowanek, 

który otrzymuje decyzję o skreśleniu z listy wychowanków ma 48h na wyprowadzenie się z 

Internatu.

9. Wytyczne, które nie zostały zawarte w Rozdziale VI niniejszego regulaminu, znajdują się

w  „Procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych zespołu wychowawców 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku ”.

ROZDZIAŁ VII

Ocena funkcjonowania wychowanka

1. Ocena funkcjonowania wychowanka opierać się będzie na systemie punktowym, 

obejmującym 3 kategorie w szkole i internacie „ABC wychowanka” (załącznik nr 4):

Zachowanie: ocena 0-2 punkty.

Praca, nauka, aktywność w internacie: ocena 0-2 punkty.

Życie w społeczeństwie: ocena 0-2 punkty.

2. Nauczyciel z każdej lekcji może przyznać uczniowi od 0 do 2 pkt.

Na koniec dnia wylicza się średnią ze wszystkich lekcji.

Łączna ilość punktów z jednego dnia w szkole wynosi maksymalnie 2 pkt.

3. Wychowawca ze swojego dyżuru może przyznać od 0 do 6 pkt.

Maksymalna ilość punktów z całego dnia wynosi 6. 

4. Wychowawca popołudniowy, kończący dyżur o 22:00 na podstawie przekazu 

dyżuru poprzedniego wychowawcy wystawia punktację końcową od 0 do 6 pkt z dnia 

w internacie. 



5. Wychowawca na każdej z grup, kończący popołudniowy dyżur w środę sumuje 

punkty z całego tygodnia. 

6. Nieobecność na obowiązkowych zajęciach i konsultacjach psychologiczno- 

pedagogicznych skutkuje wyzerowaniem punktów z całego dnia.

7. Punktacja tygodniowa określa przywileje systemu punktowego.

(załącznik nr 3).

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU INTERNATU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

W GIŻYCKU

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNIA GRUP WYCHOWAWCZYCH

DNI NAUKI SZKOLNEJ

GODZINY ZAJĘĆ RODZAJ ZAJĘĆ

6:30 - 7:15 Pobudka, toaleta poranna,

dyżury poranne

7:15 - 7:50 Śniadanie

8:00 - 13:20 Zajęcia dydaktyczne

13:20 - 13:50 Obiad



14:00 - 16:30 Zajęcia

dydaktyczne/wyrównawcze/sportowe

17:15 - 18:00 Nauka własna

18:00 - 18:30 Kolacja

18:30 - 20:00 Zajęcia z wychowawcą
(w środy- SOCJOTERAPIA)

20:00 - 21:30

Toaleta wieczorna,

dyżury wieczorne,

mała społeczność

21:30 – 22:00 Przygotowanie do ciszy nocnej

w swoich pokojach

22:00 – 6:30 Cisza nocna

DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ

GODZINY ZAJĘĆ RODZAJ ZAJĘĆ

8:30 – 9:30 Pobudka, toaleta poranna,

dyżury poranne

9:30 - 10:00 Śniadanie

10:00 - 13:00 Zajęcia z wychowawcą 

13:00 - 14:00 Obiad

14:00 - 18:30 Zajęcia z wychowawcą



18:30 – 20:30

Toaleta wieczorna,

dyżury wieczorne,

mała społeczność

20:30 - 21:30 Czas dla siebie

21:30 – 22:00 Przygotowanie do ciszy

nocnej

w swoich pokojach

22:00 – 8:30 Cisza nocna

DUŻA SPOŁECZNOŚĆ (wszyscy wychowawcy i wychowankowie)- 

- spotkanie w ostatni wtorek każdego miesiąca.

ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO REGULAMINU INTERNATU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

W GIŻYCKU

ZASADY GRUPY WYCHOWAWCZEJ

1. Zakaz posiadania telefonów komórkowych oraz wszelkiego sprzętu elektronicznego.

2. Wszystkich obowiązuje kategoryczny zakaz wejścia do pokoju wychowawców.

3. Nie dotykamy kluczy wychowawców. 

4. Przestrzegamy planu dnia.

5. Pokoje po śniadaniu są zamykane do zakończenia zajęć lekcyjnych.

6. Po lekcjach zmieniamy obuwie na kapcie/ klapki.



7. Do świetlicy można wejść tylko

w zmienionym obuwiu.

8. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach dydaktycznych oraz obowiązkowych 

zajęciach dodatkowych i odrabiance.

9. Wzajemnie się szanujemy, dbamy o pozytywne relacje oraz kulturalne słownictwo.

10. Dbamy o porządek w pokojach i wyposażenie placówki.

11. Kulturalnie zachowujemy się w miejscach publicznych i przy posiłkach. Na stołówce:

- każdy zmywa po sobie,

- dyżurny sprząta talerze po wspólnych produktach,

- w przypadku nieodpowiedniego zachowania, osoba ta wyręcza w pracy dyżurnego.

12. Nie oddalamy się od grupy, pozostajemy pod opieką wychowawcy.

13. Nie palimy papierosów, nie pijemy alkoholu i napojów energetycznych oraz nie stosujemy

żadnych używek.

14. Nie posiadamy przedmiotów niedozwolonych (wszystkie ostre narzędzia, środki 

pirotechniczne i zapalne). Nie używamy kosmetyków w aerozolu. 

15. Wychowanek, który wypłaci pieniądze z depozytu musi przynieść paragon, w przeciwnym

razie po raz kolejny nie może pobrać pieniędzy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMINU INTERNATU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

W GIŻYCKU

SZCZEGÓŁOWY SYSTEM PUNKTOWY

Zachowanie Konsekwencja

• Pozytywny test narkotykowy/ 

alkoholowy

Poradnia terapii uzależnień
Notatka służbowa na Policji

Dokumentacja w akta zgodnie z gradacją kar 

• Oddalenie 

- 2 pkt z zachowania

Wstrzymanie samodzielnych wyjść ( jeżeli wychowanek

nie ma zgody na samodzielne wyjścia wstrzymywane są 
wypłaty)

• Ucieczka
Zgłoszenie na policję
„0” za życie w społ. i za zachowanie



• Palenie papierosów/ przemyt 

niedozwolonych rzeczy 

- 3 pkt za każdorazowe zapalenie

Dodatkowy dyżur  

• Ociąganie się przy pobudce - 2 pkt z zachowania (do 7:15)

• Zakłócanie ciszy nocnej
– 1 pkt z zachowania (bieganie między pokojami, 

chowanie się, wychodzenie z pokoju)

• Pobicie

Ocena miesięczna w dół

Cofnięcie wyróżnienia

Wyzerowanie pkt z całego tygodnia

• Bójka 
Wyzerowany cały dzień 
Cofnięcie wyjść weekendowych

• Niewykonanie dyżuru
Przedłużony okres wykonania dyżuru o tyle dni ile nie 

był wykonywany 

• Niszczenie mienia/ handel mieniem 

-4 pkt za zachowanie i życie w społ. 

Wstrzymanie samodzielnych wyjść ( jeżeli wychowanek

nie ma zgody na samodzielne wyjścia wstrzymywane są 
wypłaty)

Odkupienie zniszczonej rzeczy/

naprawienie szkody

• Wymuszanie, zastraszanie
Wyzerowany cały dzień
Notatka służbowa na Policji

• Kradzież lub próba kradzieży
 -4 pkt

Odkupienie rzeczy/ naprawienie szkody

• Przeklinanie, wyzywanie, 

znieważenie, obrażanie

Upominanie słowne

Od -1 pkt do -2 pkt

Wyzerowane zachowanie i życie w społ.

„0” pkt za życie w społ. dopóki nie przeprosi

• Odmowa udziału w zajęciach 

obowiązkowych, ostentacyjne 

wychodzenie, celowe zakłócanie 

zajęć

„0” pkt za obszar praca, nauka, szkoła

• Nie terminowy, nieusprawiedliwiony

powrót z urlopowania 
Wyjazdy tylko na obowiązkowe urlopowania 

System punktowy

Wychowanek każdy tydzień rozpoczyna z ilością 8 punktów. Maksymalna ilość punktów na 

tydzień wynosi 50.

Skala punktacji tygodniowej:



0-25 pkt

26- 39 pkt

40-50 pkt

0-25 

- wyjścia z wychowawcą 
- zastępstwo za dyżurnego

- niewypłacanie pieniędzy z depozytu

- wstrzymany wyjazd na przepustkę do domu 

- sprzątanie dodatkowych pomieszczeń
  (klasa, toaleta szkolna, szatnia 215) 

26-39 

- samodzielne wyjścia na miasto: 2h w sobotę
- możliwość wypłaty 5 zł w sobotę
- wyjścia na imprezy specjalne

- przedłużone oglądanie TV w weekend

40-50 

- wyróżnienie wywieszone przy pokoju wychowawców

- wyjścia na imprezy specjalne

- możliwość wypłaty 10 zł w sobotę
- samodzielne wyjścia na miasto: po 2h w sobotę
i niedzielę
- dodatkowe jednorazowe wyjście do miasta w ciągu

tygodnia na 1h dostosowane do planu dnia

- przedłużone oglądanie TV w weekend

- 1h słuchania własnej muzyki z zachowaniem kultury

  słowa w czasie wolnym od zajęć podczas weekendu 

Postanowienia szczegółowe:

Pierwsze wyróżnienie po obowiązkowym urlopowaniu następuje gdy wychowanek otrzyma 

80 pkt. 

Gdy jest obowiązkowe urlopowanie wychowankowie na wyróżnienie pracują przez 2 

tygodnie ( tydzień przed urlopowaniem obowiązkowym i tydzień, w którym jest 

obowiązkowe urlopowanie),

Wyjście na basen, warsztaty plastyczne i inne aktywności poza Ośrodkiem tylko dla osób, 

które mają + 2 pkt z danego dnia, 

Osoby nie palące przy podsumowaniu tygodnia otrzymują + 3 pkt, 

Osoby, które mają co najmniej 5 pkt z dnia przez 7 dni przy podsumowaniu tygodnia 

otrzymują + 3 pkt, 

W dzień wyjazdu i powrotu z urlopowania wychowankowie otrzymują po 1 pkt. Z 

zachowania i życie w społeczeństwie, za naukę, pracę mogą otrzymać 2 pkt, jeśli biorą udział 

w zajęciach, 



Udział w weekendowych zajęciach z wychowawcą jest punktowany w rubryce nauka, praca, 

jeśli wychowanek jest szczególnie aktywny może otrzymać dodatkowy pkt. 

Nie zerujemy pkt w przód (wyjątkiem jest 13 pkt systemu punktowego)

Osoby wyróżnione nie są ujmowane w grafikach dyżurów 

Rażące złamanie regulaminu Ośrodka skutkuje wstrzymaniem wyjazdu na urlopowanie. 

Nagrody: 

Telefon (min. 45 pkt, sobota 20:00- 22:00)

Wychowanek miesiąca

Głośnik

Laptop

Sala komputerowa 108

Oglądanie TV w danym dniu do 21:30 (min. 4 pkt z dnia)

Władza nad pilotem/ możliwość wyboru filmu zaakceptowanego przez wychowawcę.

ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO REGULAMINU INTERNATU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII

W GIŻYCKU

ABC WYCHOWANKA

Poniżej przedstawiamy różne zachowania uwzględniające przykładowe, ale nie 

wszystkie postawy, które chcemy, aby były przez Ciebie stosowane.

Inne, nie wymienione poniżej, Twoje zachowania będą również brane pod uwagę.

Przeczytaj poniższe stwierdzenia bardzo uważnie i staraj się stosować w swoim życiu,

nie tylko podczas pobytu w ośrodku.

I. Zachowanie 0 – 2 pkt. (między innymi):

Stosowanie się do zasad zawartych w regulaminie.

Używam języka kulturalnego, stosuję zwroty grzecznościowe.

Stosuję spokojny ton wypowiedzi.

Witam się z przełożonymi i kolegami.



Szanuję  kolegów  (odzywam  się  do  nich  kulturalnie,  używam  słownictwa  pozbawionego

wulgarnych słów, wyzwisk).

Szanuję  przełożonych,  stosuję  zwrot  „panie  wychowawco”,  „proszę  pani/pana”,

„Pan/Pani…(imię wychowawcy, nauczyciela)”.

Nie przeszkadzam w czasie ich rozmów z innymi.

Wykonuję bez ociągania polecenia pracowników.

Dbam o higienę osobistą.
Szanuję swój ubiór i bieliznę.
Dbam o porządek i schludny wygląd otoczenia.

Poprawnie zachowuję się podczas zajęć, przerw, apelu i w czasie przejść.
Kulturalnie zachowuję się przy posiłkach.

Sumiennie wykonuję obowiązki dyżurnego w klasie i w stołówce.

Ze spokojem przyjmuję regulaminowe kary.

Staram się dobrze wykonywać instrukcje i polecenia.

Przyjmuję należytą postawę w czasie rozmowy z przełożonymi.

Poprawnie zachowuję się podczas ciszy nocnej.

II. Praca, nauka, aktywność w internacie 0 – 2 pkt. (między innymi):

Biorę aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Uczestniczę w odrabianiu prac domowych.

Wykonuję swoje obowiązki pilnie i starannie.

Chętnie zgłaszam się i wykonuję starannie prace związane z obowiązkami szkolnymi.

Systematycznie i dokładnie prowadzę zeszyty przedmiotowe.

Występuję z własną inicjatywą w sprawie dodatkowych zadań przedmiotowych.

Uczestniczę  aktywnie  w  redagowaniu  i  przygotowywaniu  gazetek  okolicznościowych

i tematycznych.

Jestem aktywny podczas imprez organizowanych w szkole i internacie.

III. Życie w społeczeństwie 0 – 2 pkt. (między innymi):

Jestem uczynny.

Chętnie pracuję na rzecz dobrej opinii.

Mam dobry kontakt z kolegami.

Pomagam kolegom w potrzebie.

Dyskutuję o swoich planach i pomysłach z wychowawcami i z kolegami (radzę się                  
w sprawach dla mnie ważnych wychowawców).

Wyrażam wdzięczność za pomoc.

Jestem gotowy do zajęć.
Pomagam innym w zajęciach.

Współpracuję z innymi.

Szanuję mienie innych osób oraz placówki.

Jestem życzliwy i przyjazny.



Z ochotą, bez ociągania pełnię funkcje społeczne np.; dyżurnego.

Rozwiązuję problemy bez agresji, przemocy i wulgaryzmów.

Umiem poznać swoje błędy popełniane w kontaktach z innymi (w wypadku konfliktu).

Jestem tolerancyjny (szanuję prawo do inności).

Chętnie wykonuję prace obowiązkowe i dodatkowe na rzecz grupy i ośrodka.

Dbam o estetykę grupy i swojego pokoju.

Poprawnie zachowuję się podczas przepustek.

Regulamin Internatu MOS w Giżycku zatwierdzony został na zebraniu Rady Pedagogicznej 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku dn. 04.04.2019 r.


