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I. Instrukcja dokonywania oceny zachowania wychowanków MOS w 
Smolnicy 
 
Zachowanie wychowanka ocenia się na podstawie regulaminu wychowanków MOS, w którym 
zawarte są prawa, obowiązki, zakazy oraz nagrody i kary. Ocena odbywa się raz w tygodniu, w 
czwartek. Dla każdego wychowanka przygotowane są dwie karty oceny odzwierciedlające stopień 
przestrzegania regulaminu w danym tygodniu - w szkole i w internacie. Szkolne karty oceny 
przechowywane są w poszczególnych klasach i po lekcjach dostarczane przez wychowawców 
grup do internatu, w piątek rano są oddawane do szkoły.  
Stuprocentowe przestrzeganie regulaminu to zagwarantowane 100 punktów, które wychowanek 
otrzymuje na początku tygodnia. Każde niewłaściwe zachowanie zaznacza się w karcie oceny w 
bieżącym tygodniu.  
Końcowej, tygodniowej oceny dokonuje wychowawca grupy, bilansując punkty z dwóch kart. 
Sumę punktów zapisuje w zbiorczej karcie grupy. Zależnie od liczby uzyskanych punktów 
wychowanek otrzymuje określone przywileje w kolejnym tygodniu (od piątku do czwartku). 
Wychowawca jest zobowiązany do omówienia tygodniowej oceny z każdym wychowankiem 
swojej grupy.  
Naganne zachowanie wychowanków MOS. 
Szczególnie naganne zachowanie wychowanka w ciągu tygodnia skutkuje natychmiastową utratą 
wypracowanych dotychczas punktów i przywilejów. Kary nagany może udzielić każdy 
wychowawca po konsultacji z wychowawcą prowadzącym danego wychowanka. Wychowanek 
może otrzymać za swoje niestosowne zachowania do trzech nagan wychowawcy, po czym 
następuje gradacja kar, czyli nagana Kierownika Grup Wychowawczych, Nagana Wicedyrektora i 
Dyrektora Ośrodka. Odpracowanie godzin społeczno-użytecznych następuje u wychowawcy, 
który nałożył karę odpracowania godzin.  
 Jeżeli wychowanek/wychowanka zostaną ukarani karą nagany wychowawcy w konsekwencji 
tracą przywileje na czas trwania kary oraz prawo do urlopowania do domu lub placówki przez 
dwa tygodnie licząc od momentu nałożenia kary nagany oraz wykonania prac użyteczno-
społecznych na rzecz ośrodka w liczbie od 5 do 10godzin do następnej możliwości urlopowania 
wychowanka/ki. Kara nagany kierownika skutkuje utratą prawa do urlopowania przez trzy 
tygodnie licząc od momentu nałożenia kary oraz utraty przywilejów podczas trwania kary oraz 
wykonania prac użyteczno-społecznych na rzecz ośrodka w liczbie od 10 do 15 godzin do 
następnej możliwości urlopowania wychowanka/ki. Kara nagany Dyrektora MOS skutkuje 
utratą prawa do urlopowania oraz przywileje przez cztery tygodnie oraz wykonania prac 
użyteczno-społecznych na rzecz ośrodka w liczbie ustalonej przez Dyrektora MOS do następnej 
możliwości urlopowania wychowanka/ki. 
II. Uprawnienia wychowanków wynikające z uzyskanej oceny zachowania  
I grupa punktacji - naganna 0-30 punktów  
 

1.  Brak możliwości jakiejkolwiek przepustki i urlopu, nawet w przypadku odwiedzin rodziny.  
2. Nieuczestniczenie w imprezach rozrywkowych, zajęciach o charakterze nagrodowym.  
3. Obowiązek wykonywania wszelkich prac powierzonych przez pracowników pedagogicznych, 

poza obowiązkowymi godzinami do przepracowania na rzecz ośrodka. 
4. Brak możliwości prowadzenia rozmów telefonicznych (nie otrzymuje prywatnego telefonu).  
5. Przy stałym utrzymywaniu się w I grupie punktacji przez kolejnych 8 tygodni wnioskowanie o 

przeniesieniu do innego ośrodka.  
6. Wykonywanie najbardziej uciążliwych dyżurów w grupie.  
7. Brak możliwości korzystania z depozytu pieniężnego.  
8. Zakaz korzystania z pracowni komputerowej. 
9. Utrata przywilejów (wszystkich przyjemności). 
10. Zakaz przemieszczania się po wieczornej kąpieli. Wychowanek udaje się do swojego pokoju i 

pozostaje w nim. 



11. Obowiązkowa obecność na zajęciach ze specjalistą. 
12. Zakaz otrzymywania paczek żywnościowych od rodziców/opiekunów prawnych. 

II grupa punktacji - nieodpowiednia 31-60 punktów  
 

1. Brak możliwości otrzymania przepustki i urlopu.  
2. Nieuczestniczenie w imprezach, zajęciach o charakterze nagrodowym.  
3. Odwiedziny tylko na warunkach i za zgodą wychowawcy dyżurującego w danym dniu. 
4. Brak możliwości przeprowadzenia rozmów telefonicznych.  
5. Utrata przywilejów (zakaz przyjemności).  
6. Zakaz korzystania z pracowni komputerowej. 
7. Praca na rzecz ośrodka, prace przydziela wychowawca grupy. 
8. Zakaz przemieszczania się po wieczornej kąpieli. Wychowanek udaje się do swojego pokoju i 

pozostaje w nim. 
9. Obowiązkowa obecność na zajęciach ze specjalistą. 
10. Brak możliwości korzystania z depozytu pieniężnego.  
11. Otrzymywanie paczki żywnościowej od rodziców/opiekunów prawnych tylko za zgodą 

wychowawcy prowadzącego. 
 III grupa punktacji - dobra 61-94 punktów  
 

1. Zezwolenie na odwiedziny w ośrodku osób spokrewnionych w dniach wolnych od nauki 
poza zajęciami zorganizowanymi.  

2. Uczestniczenie w imprezach, zajęciach o charakterze nagrodowym za zgodą 
wychowawcy.  

3. Możliwość otrzymania przepustki na wyjście z ośrodka w dniach wolnych od nauki pod 
opieką najbliższej rodzinny  

4. Możliwość uzyskania przepustki w dzień powszedni po zajęciach lekcyjnych w 
przypadku odwiedzin członka rodziny za zgodą wychowawcy pełniącego dyżur w grupie.  

5. Możliwość korzystania z pracowni komputerowej za zgodą wychowawcy. 
6. Możliwość korzystania z telefonu za zgodą wychowawcy dyżurującego. 
7. Możliwość korzystania z depozytu pieniężnego. 
8. Możliwość otrzymania paczek żywnościowych od rodziców/opiekunów prawnych. 

IV grupa punktacji - wzorowa 95 punktów i więcej  
 

1. Korzystanie z przepustek indywidualnych każdego dnia w porach wolnych od zajęć, za 
zgodą wychowawcy pod opieką rodziny lub opiekuna prawnego.  

2. Możliwość urlopowania na wyjazd do rodziny we wszystkie dni wolne od nauki.  
3. Zezwolenie na odwiedziny w ośrodku, także w dni powszednie, za zgodą wychowawcy.  
4. Udział w wycieczkach, obozach i imprezach organizowanych dla najlepszych 

wychowanków.  
5. Po 4 tygodniach uzyskania oceny wzorowej możliwość przyznania nagrody rzeczowej lub 

pieniężnej, list pochwalny do rodziców oraz 1 dodatkowy dzień do urlopu (pod 
warunkiem zgody wychowawcy). 

6. Możliwość korzystania z wszelkich przyjemności, przywilejów, atrakcji na terenie 
ośrodka i poza nim. 

7. Możliwość korzystania z prywatnego telefonu. 
8. Możliwość korzystania z depozytu pieniężnego. 
9. Możliwość otrzymania paczek żywnościowych od rodziców/opiekunów prawnych. 
10. Możliwość korzystania z pracowni komputerowej za zgodą wychowawcy. 

 
 



KARTA OCENIANYCH ZACHOWAŃ 
 
 

 

Lp. ZACHOWANIE PUNKTY 
1. Ucieczka z ośrodka, doprowadzenie przez policję. - 100 
2. Ucieczka z ośrodka, samodzielny powrót. - 50 
3. Ucieczka spod kontroli wychowawcy na terenie ośrodka, 

samowolne oddalenie się od grupy. 
- 20 

4. Pomoc w organizacji ucieczki, próby ucieczki lub 
zatajenie informacji o niej. 

- 20 

5. Spóźnienie z przepustki do 5 godzin po wyznaczonej 
godzinie. 

- 20 

6. Agresja fizyczna. do -30 
7. Agresja słowna, pyskowanie, okazywanie braku szacunku. do -20 
8. Przekleństwa, wulgaryzmy, obraźliwe zwroty. do -10 
9. Ignorowanie poleceń pracowników MOS. do -20 
10. Niszczenie mienia ośrodka. do -30 
11. Palenie papierosów na terenie ośrodka. - 30 
12. Niedbanie o porządek, czystość, estetykę. do -10 
13. Niewłaściwe zachowania na stołówce, podczas posiłków. do -10 
14. Nieadekwatne zachowanie się podczas zbiórki. do -10 
15. Odurzanie się wszelkiego rodzaju środkami, spożywanie 

alkoholu, nadużywanie leków. 
do -30 

16. Posiadanie jakichkolwiek niedozwolonych substancji – 
leki, środki chemiczne. 

do -30 

17. Samookaleczenia, tatuaże. -30 
18. Kradzież, wyłudzenie i wymuszenie. -20 
19. Kłamstwo i manipulacja. -10 

 
20. 

Nieprzygotowanie się do zajęć szkolnych lub 
niewywiązywanie się ze swoich obowiązków ucznia i 

wychowanka. 

 
-20 

21. Brak troski o porządek i higienę osobistą. -10 
22. Nielegalne posiadanie pieniędzy. -20 
23. Zakłócanie ciszy nocnej. do -15 
24. Spóźnienie, nieobecność na lekcji. do -20 
25. Brak zaangażowania w pracy na rzecz ośrodka oraz 

wykonywanie jej niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa 
      od-10 
      do-30 

26. Inne zachowania o charakterze negatywnym. do -20 

 
 



 

Lp. ZACHOWANIE PUNKTY 
1. Reagowanie na przejawy zła i zapobieganie 

niebezpiecznym sytuacjom. 
do +20 

2. Zaangażowanie w pracę na rzecz grupy, klasy oraz 
dbałość o dobrą atmosferę. 

do +20 

3. Wykonywanie prac porządkowych, dodatkowych 
dyżurów. 

do +20 

4. Pomoc koleżeńska. do +10 
5.  Pomoc pracownikom ośrodka. do +20 
6. Terminowe powroty z przepustek. do +20 
7. Reprezentowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w 

Smolnicy w czasie uroczystości, ważnych wydarzeń. 
+30 do +50 

8. Wysokie osiągnięcia w nauce. do +20 
9. Zaangażowanie w pracy na rzecz ośrodka i wykonywanie 

jej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na całym terenie. 
     od+10 
     do +30 

10. Inne zachowania o charakterze pozytywnym.      do+20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


