
Załącznik Nr 3
Do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

REGULAMIN WYCHOWANKA 
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W DEBRZNIE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

(Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.  tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 910).Prawo

oświatowe. 

1. Regulamin ustala podstawowe prawa i obowiązki wychowanka Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Debrznie,  określa  kryteria  oceny z zachowania  
i  wynikające  z  tego  przywileje  oraz  ustanawia  zasady  nagradzania  
i dyscyplinowania.

2. Niniejszym  regulaminem  objęci  są  wszyscy  wychowankowie  przebywający  
w ośrodku.

3. Integralną częścią regulaminu wychowanka jest regulamin o tytuł „Wzorowego
Wychowanka”.

PRAWA WYCHOWANKA

§ 2

1. Wychowanek ma prawo do:

1) zapoznania się z własną sytuacją prawną uwrunkowaną decyzją sądu oraz za-
sadami  regulującymi życie w placówce,

2) kształcenia, wychowania i specjalistycznej pomocy,
3) poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej,
4) bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem

i innymi nadużyciami naruszającymi godność osobistą lub stanowiącymi zagro-
żenie
dla zdrowia i życia,

5) przyjaznej komunikacji, życzliwego, podmiotowego traktowania opartego
na zasadach wzajemnego szacunku,

6) swobody wypowiedzi z zachowaniem kultury języka z uwzględnieniem
poszanowania godności innych osób,

7) wolności sumienia i wyznania,
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8) ochrony więzi rodzinnych,

9) ochrony zdrowia i życia, w tym dostępu do świadczeń zdrowotnych,

10) dostępu do informacji o obowiązujących w ośrodku: statucie, regulami-
nach
oraz nagrodach i środkach dyscyplinarnych,

11) korzystania z indywidualnej i grupowej pomocy psychologiczno - pedagogicz-
nej
w tym udzielanej z inicjatywy ucznia,

12) informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego realizowanego na podsta-
wie Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego,

13) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych,
wyposażenia w:

a) odzież, obuwie, bieliznę - realizowane we współpracy z rodzicami,
placówkami opiekuńczo - wychowawczymi i ośrodkami pomocy
społecznej,

b) przybory szkolne,

c) środki higieny osobistej oraz sprzęt i środki służące do utrzymania
porządku w użytkowanych pomieszczeniach,

14)  zaopatrzenia w:

a) leki,

b) podręczniki,

15)    bycia zapoznanym z programem nauczania na dany rok dla swojego 

oddziału,

16)    uzyskiwania dodatkowej pomocy w nauce i bycia informowanym o 
postępach w nauce i zachowaniu w terminach uzgodnionych z 
nauczycielem i wychowawcą,

17)    bycia zapoznanym ze sposobem sprawdzania i oceniania poziomu 
wiedzy i umiejętności zgodnie z zasadami określonymi w WO,

18)    wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych oraz przerw między 
zajęciami prowadzonych w grupach wychowawczych,

19)    członkostwa w pozaszkolnych organizacjach społecznych za zgodą 
wychowawcy klasy i grupy oraz Dyrektora,

20)    czynnego uczestnictwa w Samorządzie Wychowanków,

21)    zgłaszania Dyrektorowi Ośrodka, nauczycielom, wychowawcom, 
przedstawicielom Samorządu Wychowanków uwag, wniosków i postulatów
dotyczących wszystkich spraw wychowanków oraz  bycia poinformowanym 
o sposobie ich załatwiania,

22)    zwracania się do Samorządu Wychowanków, wychowawcy, Dyrektora 
Ośrodka we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich 
pomocy w różnych sytuacjach życiowych,
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23)     uczestniczenia, poprzez Samorząd Wychowanków, za zgodą 
przewodniczącego Rady Pedagogicznej, w określonych punktach zebrania 
Rady Pedagogicznej,

24)     korzystania ze sprzętu i materiałów służących do nauki, rozwijania
zainteresowań, rekreacji, wypoczynku i rozrywki odpowiednich do wieku
rozwojowego,

25)    poszanowania prywatności i dyskrecji w sprawach osobistych oraz do 
tajemnicy korespondencji,

26)    odwołania się od oceny z przedmiotu nauczania lub zachowania,

27)    zgłaszania propozycji dotyczących wyżywienia,

28)    korzystania ze środków masowego przekazu wg ustalonego planu dnia
z wyłączeniem treści zabronionych nieletnim,

29)    podejmowania pracy zarobkowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami 
prawa, za zgodą wychowawcy i Dyrektora.

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

§ 3

1. Wychowanek ma obowiązek:

1)  przestrzegać zasad bezpieczeństwa w celu ochrony życia i zdrowia swoje-
go, innych wychowanków oraz pracowników ośrodka,

2) uczestniczyć w procesie resocjalizacji poprzez ponoszenie odpowiedzialno-
ści za własne postępowanie, uznawanie godności, podmiotowości i niety-
kalności innych osób,

3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i dążyć 
do uzyskiwania pozytywnych ocen w nauce i zachowaniu,

4) aktywnie uczestniczyć w zajęciach praktycznej nauki zawodu,

5)  brać udział we wspólnie organizowanych działaniach na rzecz grupy, 
ośrodka, środowiska lokalnego i szanować uzyskane efekty,

6) przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy,

7) w przypadku bycia uczestnikiem, świadkiem lub będąc w posiadaniu wie-
dzy o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub używania przemocy w ja-
kiekolwiek formie, bądź naruszania praw osobistych wobec kogokolwiek, 
wychowanek zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać tę informację wy-
chowawcy bądź Dyrektorowi,

8) tworzyć relacje z innymi wychowankami oraz pracownikami ośrodka 
oparte o wzajemny szacunek i zaufanie,

9) stosować zasady kultury słownictwa, w tym: nie używać wulgaryzmów,

10) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
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11) szanować symbole narodowe,

12) przestrzegać zakazu noszenia odzieży z napisami lub grafiką zawierającą 
wulgaryzmy, nawołujących do przemocy oraz łamiącą zasady poszanowania 
innych osób lub instytucji,

13)  przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania 
środków odurzających,

14) dbać o własne zdrowie poprzez:

a) ubieranie się stosownie do warunków atmosferycznych,

b) przestrzeganie zaleceń służb medycznych,

c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,

d) systematyczny i aktywny udział w zajęciach sportowych,

15) przestrzegać zakazu opuszczania terenu ośrodka bez zgody nauczyciela 
bądź wychowawcy sprawującego opiekę,

16) uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych oraz zajęciach w gru-
pach wychowawczych zgodnie z ustalonym planem dnia i harmonogra-
mem zajęć, z uwzględnieniem: punktualności, staranności i zaangażowa-
nia,

17) podczas pobytu poza ośrodkiem zachowywać się zgodnie z zasadami ży-
cia społecznego i normami prawnymi,

18) powracać w terminie z udzielanych urlopów,

19) punktualnie powracać z przepustek na teren miasta,
20) korzystać z pomieszczeń, wyposażenia i materiałów ośrodka w sposób bez-

pieczny i nie powodujący zniszczeń,

21) uczestniczyć w pracach związanych z utrzymaniem porządku i czystości na

terenie ośrodka wg ustalonych harmonogramów,

22) bezzwłocznie zgłaszać wszelkie zauważone awarie, usterki, zniszczenia mie-
nia ośrodka do wychowawcy bądź nauczyciela,

23) przeproszenia i naprawienia szkody, w sytuacji gdy swoim postępowa-
niem spowodował krzywdę lub szkodę innych osób,

24) przekazania do depozytu wychowawczy: telefon komórkowy, smartphone 
oraz inne urządzenia elektroniczne nagrywające, filmujące i odtwarzające,

25) spełnić warunki do uzyskania możliwości korzystania z w/w urządzeń, takich
jak poprawna ocena z zachowania.

NAGRODY

§ 4

1. Za właściwą i przykładną postawę wychowanek uzyskuje:

1) uwagę pozytywną,

2) pochwałę I stopnia,
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3) pochwałę II  stopnia lub dodatkowy dzień urlopu na wniosek pracowników
ośrodka. 

2. Za  uzyskane  pochwały  wychowanek  otrzymuje  następujące  wyróżnienia
i nagrody:

1) przepustkę na teren Debrzna,

2) przepustkę  na  imprezę  kulturalno-rozrywkową,  sportową  organizowaną  
w środowisku lokalnym,

3) urlop  do  domu  rodzinnego  (bliskiej  rodziny)  poza  ustawowymi  przerwami  
w nauce, 

4) nagrodę  rzeczową  na  koniec  roku  szkolnego  za  dobre  wyniki  w  nauce,  
w pracy oraz wyróżniające zachowanie,

5) list pochwalny do rodziców, opiekunów,

6) wniosek o zmianę środka wychowawczego ze strony dyrektora ośrodka za
wyróżniające osiągnięcia w nauce, zachowaniu oraz pracy społecznej.

POSTĘPOWANIE DYSCYPLINUJĄCE

§ 5

1.  Za  nieprzestrzeganie  niniejszego  regulaminu,  za  lekceważenie  nauki  i  innych
obowiązków, wychowanek otrzymuje:

1) upomnienie, 

2) uwagę pisemną pracowników ośrodka,

3) naganę I stopnia,

4) naganę II stopnia na wniosek pracowników ośrodka,

§ 6

1. W przypadku zachowań szczególnie nagannych wobec wychowanka zostają 
zastosowane:

1) nagana pisemna

2) zwiększony nadzór,

3) czasowe  ograniczenie  prawa  do  opuszczania  ośrodka  (przepustki,  urlopy
nagrodowe),

4) informacja do sądu,

5) informacja do rodzica/opiekuna prawnego,

6) czasowe  odebranie  możliwości  korzystania  z  telefonu  komórkowego,
smartphona.

2. Odwołanie  się  wychowanka  od  konsekwencji  wynikających  z  postępowania
dyscyplinującego.

1) wychowankowi  przysługuje  prawo  do  wniesienia  odwołania  od  kary  do
dyrektora ośrodka w terminie 3 dni od jej udzielenia,
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2) odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 7 dni od daty otrzymania,

3) decyzja dyrektora jest ostateczna,

4) odwołanie wychowanka od (kary-można usunąć) wraz z rozstrzygnięciem
wydanym przez dyrektora ośrodka zostaje wpięte do akt wychowanka.

§ 7

1. Za  wzorowe  przestrzeganie  przez  zespół-grupę  wychowawczą  Regulaminu
Wychowanka,  dotycząca  w  szczególności  terminowych  powrotów  z  urlopów  
i braku ucieczek, przewiduje się nagrody zespołowe w trzech kategoriach:

1) za  dwumiesięczny brak  wykroczeń,  o  których mowa w ust.1  –  nagroda I
stopnia dla grupy wychowawczej,

2) analogicznie  za  cztery  miesiące  –  nagroda  II  stopnia  (200%  nagrody  I
stopnia),

3) analogicznie za okres sześciu miesięcy – nagroda III stopnia (300% nagrody
I stopnia),

4) wysokość nagrody I stopnia każdorazowo określa Dyrektor Ośrodka.

Uwaga:
Szczegółowe  zasady  stosowania  nagród  i  działań  dyscyplinujących  są  ujęte  
w regulaminie współzawodnictwa o tytuł „Wzorowego wychowanka”.

ROZDZIAŁ V

REGULAMIN
WSPÓŁZAWODNICTWA O TYTUŁ „WZOROWEGO WYCHOWANKA”

§ 8

1. Niniejszym regulaminem zostają objęci wszyscy wychowankowie przebywający 
w tutejszym ośrodku.

2. W  każdą  sobotę  lub  niedzielę,  podczas  zebrania  grupy,  dokonywana  jest
szczegółowa analiza zachowań wychowanków z uwzględnieniem otrzymanych
nagród i  konsekwencji wykroczeń regulaminowych w danym tygodniu.

3. Pod  koniec  każdego  miesiąca,  podczas  zebrania  grupy,  z  udziałem  zespołu
wychowawczego,  dokonywana  jest  szczegółowa  analiza  zachowań
poszczególnych wychowanków wraz z ustaleniem oceny z zachowania za dany
miesiąc.

4. Semestralna  oraz  roczna  ocena  z  zachowania  jest  średnią  ocen  
z poszczególnych miesięcy.

§ 9

1. W przypadku nagannych  zachowań wychowanek  traci  przywileje  wynikające  
z posiadania pozytywnej oceny:
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1) w  przypadku  rażących  wykroczeń  regulaminowych  (w  szczególności  -
odurzanie  się,  picie  alkoholu,  ukryte  i  jawne  formy  przemocy  fizycznej,
zmuszanie  do  użyczenia  lub  wydania  rzeczy  osobistych,  pieniędzy,
propagowanie i narzucanie podkulturowych norm i zasad,  uzyskanie oceny
niedostatecznej śródsemestralnej i za semestr, dokonanie ucieczki z ośrodka
–  a  zwłaszcza  ucieczki  z  przepustki,  nieusprawiedliwione  spóźnienie  z
urlopu, dokonanie czynu karalnego,  włamania na konta internetowe innych
osób,  obraźliwe  wpisy  na  portalach  internetowych,  społecznościowych,
wulgarne  i  agresywne  zachowania  wobec  personelu  i  wychowanków,
dewastowanie  wyposażenia  placówki,  handel  mieniem ośrodka,  pomoc w
dokonywaniu  ucieczki,  wykonanie  tatuaży  i  samookaleczeń  ciała  oraz
posiadania  niedozwolonych  przedmiotówi  urządzeń,  odmowy  udziału  w
praktyce zawodowej) wychowanek traci pozytywną ocenę z zachowania,

2)   naganne  zachowania  opisane  w  rozdz.  V  §  9 ust.  1  pkt  1  wymagają
dłuższego  okresu,  co  najmniej  miesiąca, oczekiwania  na  możliwość
uzyskania pozytywnej oceny z zachowania,

3)   powtarzające się zachowania wymienione rozdz. V § 9 ust. 1 pkt 1 powodują
oddalenie  się  terminu  uzyskania  pozytywnej  oceny  z  zachowania,  na  co
najmniej 2 miesiące,

4)   wszystkie  szczególnie  naganne  zachowania,  ich  motywacje,  podlegają
indywidualnemu  rozpatrzeniu  i  indywidualnej  ocenie  przez  zespół
wychowawczy w uzgodnieniu z dyrektorem ośrodka.

§ 10

1.   W okresie  ferii  letnich  oraz  innych  szczególnych  przypadkach  (ferie  zimowe,
przerwy świąteczne) oceny z zachowania ustala się w trybie przyśpieszonym, co
2 tygodnie.

2. W przypadku wychowanków, którzy otrzymali możliwość odpracowania nagany 
II  stopnia,  o  czym  decyduje  dyrektor  ośrodka  na  wniosek  zespołu
wychowawczego, oceny dokonuje się, co tydzień.

§ 11

1. Oceny  z  zachowania  umieszczane  są  na  odpowiedniej  tablicy  informacyjnej  
w poszczególnych grupach wychowawczych.

2. Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego pozostaje aktualna  
we wrześniu, o ile nie będzie informacji o nagannym zachowaniu wychowanka
podczas urlopu poza ośrodkiem. 

§ 12

1. Przy ocenie zachowania wychowanka stosuje się następujące kryteria:

1) nauka i rozwój zainteresowań,

2) funkcjonowanie emocjonalne i społeczne,

3) samodzielność, samoobsługa.

2. Obowiązująca skala ocen z zachowania:

1) wzorowa 24-21 pkt,

2) bardzo dobra 20-17 pkt,

3) dobra 16-13 pkt,
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4) poprawna 12- 9 pkt,

5) nieodpowiednia 8-5 pkt,

6) naganna poniżej 5 pkt.

3. Nie dopuszcza się, mimo uzyskania wymaganej ilości punktów, awansu o dwa
progi w skali ocen. 

4. Wychowankowi  nowo przybyłemu do  ośrodka  przysługują  prawa wynikające  
z oceny poprawnej.

5. W  przypadku  uzyskania  w  jednym  z  kryteriów  oceny,  1  lub  2  punktów,
wychowanek  nie  uzyskuje  pozytywnej  oceny  z  zachowania,  mimo  uzyskania
wymaganej ilości punktów.

§ 13

1. W przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia z urlopu, nieprzekraczającego  
3 dni, wychowanek otrzymuje naganę I stopnia oraz obniżony zostaje wymiar
następnego urlopu (o ilość dni spóźnienia).

2. Spóźnienia do 24 godzin rozpatruje się indywidualnie.

3. W przypadku nieusprawiedliwionego spóźnienia z urlopu dłuższego niż 3 dni,  
a także w przypadkach szczególnie rażących wykroczeń regulaminowych (patrz
rozdz.  V  §  9  ust.1  pkt  1), wychowanek  otrzymuje  naganę  II  stopnia  i  traci
pierwszy przypadający urlop – z zastrzeżeniem wyczerpania warunku zawartego
w rozdz. V § 9 ust. 1 pkt 4.

4. W  przypadku  powtarzania  się  rażących  wykroczeń,  dokonanych  przez
wychowanka zawartych w rozdz. V § 9 ust.1 pkt 1, konsekwencje wynikające z
rozdz.  V  §  9  ust.1  pkt  3,  nie  będą  kumulowane  w  przypadku  szczególnych
postępów  w  nauce  i  zachowaniu  oraz  z  wyjątkiem  wakacji,  kiedy  nie  mogą
przekroczyć ½ okresu wakacji.

§ 14

1. Wychowanek  posiadający  pozytywną  ocenę  z  zachowania  i  zgodę  sądu  ma
prawo do urlopu regulaminowego w ustawowe dni wolne od nauki, tj.  zimowa
przerwa świąteczna, ferie zimowe, wiosenna przerwa świąteczna, ferie letnie.

2. Wychowanek  posiadający  pozytywną  ocenę  z  zachowania  ma  prawo  
do krótkiego (3 dni) urlopu w okresie od połowy października do końca listopada
(pod  warunkiem  terminowego  powrotu  z  wakacji  –  ustalonego  na  karcie
urlopowej do godz. 24:00). Dokładny termin takiego urlopu będzie każdorazowo
uzgadniany z zespołem wychowawczym.
Nowoprzybyli wychowankowie (do 15 września) mają prawo do w/w urlopu po
spełnieniu wymogów wyjazdu na urlop regulaminowy.

3. Wychowanek  ma  prawo  do  dodatkowego  urlopu  za  ocenę  bardzo  dobrą  
lub wzorową w ilości 2 dni, każdego miesiąca. Dni urlopowych z tego tytułu nie
można kumulować.

4. Możliwe jest łączenie urlopu wynikającego z oceny bardzo dobrej lub wzorowej z
urlopem regulaminowym, ale nie więcej niż 5 dni.

5. Urlopy nagrodowe można łączyć maksymalnie w ilości nie większej niż 5 dni.

6. Z okazji ukończenia 18 lat, wychowanek spełniający wymogi wyjazdu na urlop, 
ma prawo ubiegać się o urlop okolicznościowy (nie więcej niż 3 dni).
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7. Wychowanek  niedokonujący  ucieczek,  powracający  w  terminie  (bez  zwolnień
lekarskich), ma prawo do dwóch dni dodatkowego urlopu w przypadku wyjazdu
na urlopy regulaminowe.

8. Wychowanek  powracający  w  terminie  (bez  zwolnień  lekarskich)  z  urlopów,  
niedokonujący ucieczek oraz spełniający inne wymogi regulaminowe, począwszy
od powrotu z ferii letnich, ma prawo do urlopu w dni wolne od zajęć lekcyjnych z
okazji świąt 1 maja i 3 maja.

9. Wychowanek osiągający za semestr średnią ocen od 3,8 do 4,0 ma prawo do
jednego dnia urlopu, za średnią ocen od 4,0 do 4,2 do dwóch dni urlopu, a za
średnią ocen powyżej 4,2 do trzech dni urlopu, w przypadku wyjazdu na pierwszy
przypadający  urlop  regulaminowy  (ferie  zimowe  lub  wiosenna  przerwa
świąteczna).

§ 15

Wszelkie odstępstwa lub zmiany regulaminowe rozpatruje Rada Pedagogiczna.

ROZDZIAŁ VI
KRYTERIA

DO OCENY ZACHOWANIA WYCHOWANKA

§ 16
Nauka szkolna i rozwój zainteresowań

Chętny do nauki,  nadrabia zaległości  programowe, sporadycznie otrzymuje oceny
niedostateczne, nie otrzymuje ocen niedostatecznych za semestr, pomaga innym  
w  nauce,  estetycznie  prowadzi  zeszyty  przedmiotowe,  należycie  wywiązuje  się  
z  obowiązków  dyżurnego,  nie  spóźnia  się  na  lekcje,  odrabia  zadania  domowe,
pogłębia i rozwija swoje umiejętności w zajęciach kół zainteresowań, jest aktywny  
na lekcjach,  czyta książki,  poprawnie zachowuje się  na lekcjach,  dba o przybory
szkolne, uczestniczy w imprezach szkolnych, osiąga dobre wyniki w nauce

§ 17
Funkcjonowanie społeczne

1. Uczestniczy  w  życiu  grupy,  dużo  pracuje  na  rzecz  grupy,  bierze  udział  
w  imprezach  grupowych,  ośrodka,  reprezentuje  ośrodek  w  zawodach
sportowych,  konkursach,  rozwiązuje  problemy  grupowe,  nie  dominuje
negatywnie w grupie, jest lubiany przez kolegów, dba o autorytet i dobro grupy.

2. Respektuje  zasady regulaminów dotyczących  bezpieczeństwa  w czasie  zajęć
zorganizowanych, na przepustkach i urlopach, nie dokonuje ucieczek, nie oddala
się od grupy, ostrzega innych o skutkach łamania regulaminu, wraca w terminie 
z urlopów i przepustek, nie dokonuje przestępstw i wykroczeń będąc w ośrodku 
i na urlopach, w przypadku spóźnienia się z urlopu powiadamia telefonicznie  
lub listownie o przyczynie swej nieobecności.

3. Jest koleżeński, nie ubliża innym, pomaga słabszym, staje w ich obronie, traktuje
wszystkich  na  równi,  jest  uczynny  i  życzliwy,  prawdomówny,  nie  stosuje
przemocy fizycznej, nie wyręcza się innymi, szanuje godność innych, przestrzega
ciszy nocnej.

4. Nie wykonuje nowych tatuaży, samouszkodzeń, nie pije alkoholu, nie odurza się,
nie pali papierosów, nie wykorzystuje w żaden sposób kolegów.
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5. Nie  używa  wulgarnego  słownictwa,  nie  rozpowszechnia  zwulgaryzowanych
piosenek, wierszyków, zwraca uwagę innym, gdy posługują się niecenzuralnym
słownictwem, używa zwrotów grzecznościowych.

6. Nie  niszczy  mienia  ośrodka,  szanuje  własną i  cudzą  własność,  nie  dokonuje
kradzieży,  wymuszeń,  troszczy  się  o  powierzony  sprzęt,  dokonuje  drobnych
napraw, reaguje na niewłaściwe zachowanie kolegów w tym zakresie.

7. Aktywnie uczestniczy w procesie resocjalizacyjnym.

8. Informacje  o  negatywnym lub  pozytywnym zachowaniu  podczas  pobytu  poza
placówką  od:  policji,  sądów,  rodziców  (opiekunów  prawnych),  przedstawicieli
środowiska  lokalnego  lub  innych  osób  i  instytucji,  na  przepustkach  oraz
wyjazdach zorganizowanych przez ośrodek mają wpływ na ocenę z zachowania
od momentu uzyskania w/w informacji.

§ 18
Funkcjonowanie emocjonalne

1. Umiejętność  adekwatnej  samooceny  swojego  postępowania,  krytyczny  wobec
siebie  i  innych,  potrafi  werbalizować  własne  poglądy  (treść,  forma),  dąży  
do  bezkonfliktowego  rozwiązywania  problemów  między  wychowankami,
adekwatnie ocenia sytuację życiową pod kątem opuszczenia placówki.

2. Pomaga  innym  w  rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji,  nie  dokucza,  dotrzymuje
obietnic i zobowiązań, nie kłamie, nie oszukuje.

3. Nie  jest  kłótliwy,  nie  jest  zaczepny,  nie  jest  agresywny,  spokojnie  reaguje  
na zwróconą uwagę. 

§ 19
Samodzielność, samoobsługa

1. Chętny  do  pracy,  zleconą  pracę  wykonuje  starannie  i  samodzielnie,  pomaga
innym, dużo pracuje na rzecz grupy i ośrodka, szanuje pracę innych, umiejętnie
gospodaruje pieniędzmi.

2. Dba  o  estetyczny  wygląd  zewnętrzny,  czystość  ciała  i  odzieży,  dokonuje
drobnych  przepierek  i  napraw  odzieży,  dba  o  przybory  toaletowe,  zabiega  
o estetyczny wygląd pomieszczeń, w których przebywa.

3. Potrafi przygotować proste potrawy, nakryć stół do posiłku, ma poczucie estetyki.

4. Posiada  wiedzę  na  temat  procesu  usamodzielnienia  oraz  zna  możliwości
korzystania i zachowania się w różnych instytucjach publicznych.

Uwaga:

Każde z kryterium jest oceniane w skali od 1-6.
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ROZDZIAŁ VII
PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE

Z POSIADANEJ OCENY Z ZACHOWANIA

§ 20

1. Ocena naganna i nieodpowiednia.

1) Pozbawia przywilejów wynikających z posiadania oceny pozytywnej.

2) Powoduje  powiadomienie  rodziców,  opiekunów,  właściwy  sąd  rodzinny  
(w przypadku szczególnie nagannych zachowaniach – patrz rozdz. IV § 6 ust.
1 pkt 4).

3) Powodje  skrócenie  do  15  minut  możliwość  korzystania  z  telefonu
komórkowego, smartphona. 

2. Ocena poprawna.

1) Wyjazd na urlop w pełnym wymiarze.

2) Przepustka  do  60  minut  na  teren Debrzna w zależności  od  otrzymanych
pochwał.

3) Udział w imprezach organizowanych przez ośrodek.

4) Przepustka do 120 min. w trakcie odwiedzin rodziców (opiekunów prawnych)
na teren Debrzna z zastrzeżeniem dotyczącym wychowanków „nowych”.

3. Ocena dobra.

1) Wyjazd na urlop w pełnym wymiarze.

2) Przepustka do 60 minut na teren Debrzna.

3) Dodatkowa przepustka do 60 minut raz w tygodniu na teren Debrzna.

4) Prawo do urlopu okolicznościowego na ważne wydarzenia rodzinne.

5) Możliwość uczestniczenia w kołach zainteresowań poza ośrodkiem.

6) Przepustka do 180 min. w trakcie odwiedzin rodziców (opiekunów prawnych)
na teren Debrzna. 

4. Ocena bardzo dobra.

1) Wyjazd na urlop w pełnym wymiarze.

2) Przepustka do 60 minut na teren Debrzna.

3) Dodatkowa przepustka do 60 minut dwa razy w tygodniu na teren Debrzna.

4) Prawo do dodatkowego urlopu (dwa dni w każdym miesiącu).

5) Możliwość oglądania programów telewizyjnych podczas ciszy  nocnej  w dni
przedświąteczne.

6) Możliwość uczestniczenia w kołach, sekcjach poza ośrodkiem.

7) Nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego, o ile ocena bardzo dobra była
przyznawana w większości miesięcy roku szkolnego.

8) Przepustka do 180 min. w trakcie odwiedzin rodziców (opiekunów prawnych)
na teren Debrzna.
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5. Ocena wzorowa.

1) Wyjazd na urlop w pełnym wymiarze.

2) Stała przepustka do 60 minut na teren Debrzna.

3) Prawo do dodatkowego urlopu (dwa dni w każdym miesiącu).

4) Urlop feryjny przedłużony o 4 dni.

5) Możliwość uczestniczenia w kołach, sekcjach poza ośrodkiem.

6) Nagroda rzeczowa po każdym semestrze.

7) Zawiadomienie sądu i rodziców o wzorowym zachowaniu.

8) Wystąpienie do sądu o zmianę środka wychowawczego.

9) Przepustka do 180 min. w trakcie odwiedzin rodziców (opiekunów prawnych)
na teren Debrzna.

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY NADAWANIA POCHWAŁ I NAGAN

§ 21

1. Pozytywne  i  negatywne  zachowania  wychowanka  odnotowuje  się  
w odpowiednim zeszycie łącznikowym w postaci uwag.

2. O udzieleniu uwagi o pozytywnym lub negatywnym zachowaniu oraz nagany  
i pochwały I stopnia, podejmuje decyzję jednoosobowo pracownik ośrodka.

3. O przyznaniu  nagrody i  propozycjach działań  dyscyplinujących powiadamiany
jest dyrektor ośrodka.

§ 22

1. W każdą sobotę lub niedzielę, podczas zebrania grupy, wychowawca dokonuje
szczegółowej analizy uwag otrzymanych w danym tygodniu.

2. Za uwagi o niewłaściwym zachowaniu się wychowawca udziela wychowankowi:

1) upomnienia (jeżeli otrzymał 1-2 uwagi) na forum grupy,

2) nagany I stopnia, (jeżeli otrzymał 3 negatywne uwagi),

3) nagany II stopnia w przypadku rażących wykroczeń regulaminowych (patrz
rozdz. V § 9 ust. 1 pkt 1).

3. Wniosek (uzgodniony przez zespół wychowawczy) o nadanie nagany II stopnia
zatwierdza kierownik danego działu.

4. Za uwagi o pozytywnym zachowaniu wychowanka nagradza się:

1) wyróżnieniem (jeżeli otrzymał 1-2 uwagi pozytywne) na forum grupy,

2) pochwałą I stopnia, (jeżeli otrzymał 3 pozytywne uwagi),

3) pochwałą  II  stopnia  za  szczególne  wyróżniające  zachowanie  (aktywne
zaangażowanie  w  realizację  działań  na  rzecz  ośrodka  i  środowiska
lokalnego).
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5. Wniosek (uzgodniony przez zespół wychowawczy) o nadanie pochwały II stopnia
zatwierdza kierownik danego działu.

§ 23

1. Nagana powoduje:

1) I stopnia – wstrzymanie przepustki na tydzień od momentu jej nadania oraz
ograniczenia  na  jeden  dzień  możliwości   korzystania  z  telefonu
komórkowego do 15 minut.

2) II stopnia – utratę pozytywnej oceny z zachowania.

2. Pochwała powoduje:

1) I stopnia – upoważnia wychowanka do dodatkowej przepustki,

2) II stopnia – upoważnia wychowanka do dwóch dodatkowych przepustek.

§ 24

1. Odnotowane  uwagi  o  zachowaniu  wychowanka  bierze  się  pod  uwagę  przy
ustaleniu oceny z zachowania (miesięcznej, półrocznej itp.)

2. Nagany i pochwały za miniony tydzień odczytuje się podczas poniedziałkowego
apelu.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Wychowanek ma prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw.

§ 26

1. Wychowanek składa skargę do wychowawcy grupy, który powinien rozpatrzyć ją
w ciągu 3 dni.

2. Od  niezadawalającego  załatwienia  skargi  przez  wychowawcę  grupy,
wychowanek ma prawo złożyć skargę do kierownika działu, który rozpatruje ją  
w ciągu 3 dni.

3. W  przypadku  niezadawalającego  załatwienia  skargi  przez  kierownika  działu,
wychowanek ma prawo złożyć skargę do dyrektora ośrodka, który rozpatruje ją 
w ciągu 7 dni.

4. Skarga wraz z rozstrzygnięciem/ami zostaje wpięta do akt wychowanka. 

13


