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REGULAMIN 
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 8 

 
 

 
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8 obowiązuje regulamin określający 
zasady i normy funkcjonowania w Ośrodku. 
 
Prawa i obowiązki wychowanka określone są w Statucie Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii nr 8. 
 
 

ZASADY I NORMY FUNCJONOWANIA  
W SZKOLE I W INTERNACIE MOS nr 8 

 
Wychowanek/uczeń zobowiązany jest: 

 respektować i przestrzegać niniejszy Regulamin Ośrodka oraz Statut 
Szkoły/Ośrodka; 
 nie używać przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, agresji 
słownej, wymuszania, obmawiania, używania wyzwisk, obraźliwych 
gestów, plucia, szarpania, manipulowania, obrażania), tzn. nie naruszać 
granicy cielesności innych osób, ich godności i samostanowienia; 
 podporządkować się zaleceniom, dyspozycjom wydawanym przez 
nauczycieli i wychowawców; 
 sumiennie wywiązywać się z wyznaczonych przez wychowawców  
i nauczycieli zadań; 
 przestrzegać bezpieczeństwa (własnego oraz innych osób)  
w pomieszczeniach Ośrodka, na terenie Ośrodka oraz poza nim; 
 godnie reprezentować Ośrodek podczas uroczystości, spotkań 
sportowych i kulturalnych w/i poza Ośrodkiem; 
 wykonywać rzetelnie dyżury, a w przypadku nieobecności kolegów, 
pomagać wykonać dyżury niniejszych osób; 
 zwracać się z szacunkiem i w sposób kulturalny do wychowawców, 
nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, jak również kolegów  
i koleżanek; 
 nie wymieniać się ubraniami, przedmiotami, bez zgody wychowawcy; 



 nie przywozić, nie używać, nie posiadać na terenie Ośrodka: 
papierosów, alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, 
niebezpiecznych przedmiotów; 
 wykonywać prace związane z realizacją zajęć korekcyjnych w czasie 
określonym przez nauczycieli/wychowawców; 
 nie posiadać na terenie Ośrodka urządzeń elektrycznych; 
 punktualnie wracać z przepustek i przestrzegać rozkładu dnia; 
 przekazywać wychowawcy cenne przedmioty (w tym telefonu) do 
depozytu; 
 nie oddalać się samowolnie z terenu Ośrodka oraz przebywać  
w grupie, do której jestem przypisany oraz nie oddalać się z/od grupy bez 
pozwolenia wychowawcy; 
 dbać o czystość oraz stan techniczny wyposażenia pomieszczeń 
Ośrodka; 
 utrzymywać czystość w pomieszczeniach internatu i szkoły oraz 
zmieniać obuwie; 
 pomagać w pracach porządkowych w Ośrodku i wokół Ośrodka; 
 przestrzegać zasad higieny osobistej; 
 przestrzegać godzin ciszy nocnej; 
 przestrzegać norm i zasad akceptowanego społecznie zachowania; 
 odzywać się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników; 
 w sposób kulturalny i pozbawiony agresji oraz uprzedzeń odnosić się 
do pozostałych uczniów; 
 nie opuszczać pomieszczeń lekcyjnych i szkolnych bez zgody i wiedzy 
nauczycieli; 
 punktualnie przychodzić na lekcje; 
 czynnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach lekcyjnych; 
 przynosić zeszyty i przybory szkolne na zajęcia; 
 przygotowywać się do zajęć zgodnie z planem lekcji; 
 sumiennie i starannie odrabiać lekcje i uzupełniać brakujące tematy; 
 rzetelnie uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej, socjoterapii, 
terapii logopedycznej oraz zajęciach wyrównawczych i korekcyjnych; 
 kulturalnie zachowywać się w czasie zajęć lekcyjnych, na przerwach 
oraz w internacie; 
 dbać o wyposażenie klas, pomieszczeń internatu i pracowni (nie 
niszczyć ławek, krzeseł, ścian, tablic). 

 
 

Wychowawcy grup zobowiązani są do zapoznania wychowanków  
z regulaminem MOS nr 8, oraz dopilnowania, aby każdy z wychowanków 
podpisał zobowiązanie przestrzegania niniejszego regulaminu. Zobowiązanie 
dołączone jest do punktacji Internatu. 



PUNKTACJA 
 

W Ośrodku obowiązuje punktacja, która ma wpływ na pracę kadry 
pedagogicznej z podopiecznym. O otrzymanej punktacji w internacie oraz  
w szkole podopieczny dowiaduje się na bieżąco od nauczycieli, od 
wychowawców podczas podsumowania dnia oraz od kierownika internatu 
podczas Społeczności Ośrodka podsumowującej tydzień pracy. 
Podczas zajęć szkolnych uczniowie oceniani są na każdej lekcji oraz podczas 
przerw międzylekcyjnych. 
Podczas zajęć popołudniowych wychowankowie oceniani są na koniec dnia. 
Skala punktów wynosi od 0 do 6. 
Wyjściową oceną jest 4. 
 
Punktacji podlega zachowanie wychowanka, na które składa się: 

 prawidłowe odnoszenie się do wychowawców, nauczycieli  
i pracowników Ośrodka; 
 odnoszenie się z szacunkiem do kolegów i koleżanek; 
 wykonywanie poleceń; 
 współpraca w grupie/klasie; 
 pomoc kolegom i koleżankom, empatyczność; 
 przygotowanie do zajęć; 
 aktywność i zaangażowanie podczas zajęć; 
 aktywność i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły/Ośrodka; 
 wykonywanie dyżurów; 
 higiena osobista; 
 przestrzeganie ciszy nocnej; 

 
Nauczyciel/wychowawca ma prawo obniżyć ocenę w przypadku, gdy 
wychowanek łamie zasady i normy funkcjonowania w szkole i w internacie,  
w tym: 

- używa wulgaryzmów; 
- jest agresywny słownie lub fizycznie; 
- odmawia wykonania polecenia nauczyciela/wychowawcy; 
- zachowuje się niewłaściwie w stosunku do personelu oraz kolegów  
i koleżanek; 
- nie przestrzega zasad higieny osobistej; 
- nie przestrzega ciszy nocnej; 
- łamie zasady i normy społecznego współżycia; 
- oddala się z klasy/grupy bez zgody nauczyciela/wychowawcy; 
- nie wraca w terminie z przepustki; 
- kradnie; 
- lekceważy obowiązek szkolny. 



Nauczyciel/wychowawca ma prawo podwyższyć ocenę w przypadku, gdy 
wychowanek swoją przykładną postawą, zachowaniem i pracą wyróżnia się na 
tle grupy/klasy, między innymi za: 

- podejmowanie realnych, dostrzegalnych prób zmiany swoich 
nieakceptowanych społecznie zachowań; 
- dostrzeganą przez wychowawcę/nauczyciela zmianę dysfunkcyjnych 
postaw; 
- współpracę rówieśniczą; 
- wzorowe i systematyczne zaangażowanie w obowiązkowe oraz 
proponowane zajęcia; 
- pomoc koleżeńską; 
- aktywny udział w imprezach organizowanych na terenie Ośrodka; 
- godne reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz; 
- dobre wyniki w nauce szkolnej (postęp); 
- dodatkowe prace społeczne na rzecz Ośrodka. 

 
Wychowanek uczestniczy w godzinnych zajęciach korekcyjnych, jeśli 
poprzedniego dnia: 

- otrzymał średnią ocen mniejszą niż 3 w szkole lub w internacie 
  lub 

- otrzymał jedno lub dwa 0;  
Wychowanek uczestniczy dodatkowo w jednej godzinie korekcji jeśli uzyskał 
więcej niż dwa 0. 

 
Wychowanek, który nie wrócił do Ośrodka w wyznaczonym terminie, 
uczestniczy dodatkowo w jednej godzinie zajęć korekcyjnych. 
 

PODSUMOWANIE ZACHOWANIA I PRACY WYCHOWANKÓW 
 
Podczas Społeczności Ośrodka odbywającej się w każdy czwartek pod 
kierunkiem kierownika internatu lub innej wyznaczonej, podsumowywany jest 
tydzień pracy wychowanków od czwartku do środy. Do podsumowania brane są 
pod uwagę: średnia punktów uzyskanych  
w szkole, średnia punktów uzyskanych w internacie wraz z oceną za czystość  
i porządki w grupie (zasady oceniania czystość zawiera regulamin czystości  
w pokojach, łazienkach i korytarzach). 
Wychowankowie, którzy otrzymali w szkole lub w internacie: 
 

0-2,9 zostają w piątek do godziny 17, wracają do Ośrodka w niedzielę 
wieczorem; 
 
3-3,7 zostają w piątek do godziny 15, wracają do Ośrodka w niedzielę 
wieczorem; 



 
3,8-4,2 wracają do Ośrodka w niedzielę do godziny 20; 
 
4,3-6 mają możliwość powrotu do Ośrodka w poniedziałek do  
godziny 7:45. 

 
W pierwszą środę listopada, stycznia, marca oraz maja, z możliwością korekty 
terminu, odbywa się spotkanie Społeczności Ośrodka organizowane przez 
Samorząd lub inną wyznaczoną przez dyrektora osobę, podsumowujące 
miesięczną pracę dzieci, w którym uczestniczy dyrektor, kierownik internatu, 
wychowawcy klas, wychowawcy grup, nauczyciele, oraz specjaliści. 
Podczas spotkania wychowawcy klas oraz grup przedstawiają postępy oraz 
sukcesy wychowanków. Podsumowanie działalności szkoły przedstawi dyrektor, 
internatu - kierownik internatu. 
 
Za sukcesy, osiągnięcia, dodatkowe prace na rzecz społeczności Ośrodka, 
wykazywanie własnej inicjatywy wychowankowie mogą być wyróżnieni 
podczas Społeczności Ośrodka. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane 
według indywidualnych zainteresowań  
i możliwości Ośrodka. 
 
Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania oraz rodzaje kar oraz tryb 
odwoływania się od kary zawarte są w Statucie Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 8 w Warszawie. 
 
Za szczególnie rażące łamanie regulaminu, uzasadnione w sporządzonej przez 
nauczyciela lub wychowawcę notatce służbowej (m.in. nagminne bądź 
niedopuszczalne łamanie przyjętych norm i zasad, odmowę udziału w zajęciach 
obowiązkowych), wychowanek otrzymuje od 1 do 3 dodatkowych godzin zajęć 
korekcyjnych. Osoba sporządzająca notatkę służbową informuje 
rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji oraz powinna wskazać sugerowaną 
liczbę zajęć korekcyjnych. O liczbie zajęć korekcyjnych decyduje wychowawca 
grupy. Rozliczeniu podlega każda sporządzona notatka o zdarzeniu. 
Notatka może również pełnić rolę informacyjną. W takim przypadku 
wychowanek nie otrzymuje korekcji. 
 

WYJŚCIA I WYCIECZKI POZA TEREN OŚRODKA 
 

Wychowawca lub nauczyciel organizujący wyjście lub wycieczkę obowiązany 
jest do ustalenia listy uczestników zgodnie z obowiązującymi w regulaminie  
zasadami. Lista uczestników jest ostatecznie zatwierdzana przez kierownika 
internatu lub dyrektora. W przypadku wyjścia koniecznym jest wpisanie wyjścia 
do rejestru wyjść, a w przypadku wycieczki wypełnienia karty wycieczki.  



Przekazywanie wychowanka/ów z grupy pozostającego/ych w Ośrodku 
następuje z informacją pisemną, która zawiera imiona i nazwiska 
wychowanków, imię i nazwisko wychowawcy przekazującego oraz 
przyjmującego pod opiekę, datę oraz godzinę przekazania, podpisy 
wychowawców, przekazaną do wychowawcy przyjmującego wychowanka/ów 
pod opiekę. 
Wyjścia całą klasą lub całą grupą nie podlegają poniższym ustaleniom. 
  
Wychowanek, który ma więcej niż jedną godzinę zajęć korekcyjnych, nie 
realizuje tych zajęć na bieżąco, jego zachowanie nie uległo poprawie lub ma 
opóźnioną godzinę wyjazdu do domu w piątek może utracić przywileje 
związane z atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. 
 
 
Przykłady przywilejów: 

- wyjście poza teren Ośrodka (np. basen, wyjścia sportowe, stolarnia, 
wycieczki, inne…); 
- udział w imprezach/atrakcyjnych formach zajęć organizowanych na 
terenie placówki; 
- wydłużenie czasu korzystania z telefonu komórkowego; 
- otrzymanie telefonu komórkowego podczas wyjść i wycieczek; 
- wyjazd w piątek o godzinie 13:00; 
- powrót w poniedziałek do godziny 7:45; 
- samodzielne wyjazdy; 
- korzystanie z multimediów (sala komputerowa, DVD, PSP, inne…). 

 
                      ZAJĘCIA KOREKCYJNE 
 

Zajęcia korekcyjne są obowiązkowe. Czas realizacji korekcji wyznacza osoba 
prowadząca zajęcia za porozumieniem  z wychowawcą grupy. Godzina zajęć 
korekcyjnych liczona jest jako jedna godzina zegarowa. Wychowankowie mogą 
realizować dodatkowe zajęcia korekcyjne w grupie wyłącznie, jeśli realizują na 
bieżąco obowiązkowe planowane zajęcia. 

 
Podczas zajęć korekcyjnych wychowankowie: 

- uczą się zasad współżycia społecznego; 
- uczą się przestrzegania norm społecznych, akceptowanego społecznie 
zachowania; 
- uczą się kreatywnych sposobów rozwiązywania problemów; 
- uczą się właściwie reagować/ podejmować dobre decyzje, dokonywać 
słusznych wyborów; 
- wykonują polecania prowadzącego zajęcia; 
- dbają o czystość pomieszczeń i otoczenia placówki; 



- nabywają nowe umiejętności; 
- uzupełniają zaległości szkolne. 

Zajęcia korekcyjne odbywają się w sali konferencyjnej. Dopuszcza się 
możliwość prowadzenia zajęć w innych pomieszczeniach Ośrodka poza szkołą. 
W przypadku zajęć porządkowych w wyznaczonym miejscu przez 
prowadzącego zajęcia.  

 
OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY DYŻURUJĄCEGO 

 
W czasie godzin pracy internatu wyznaczone są dyżury wychowawców 
zamieszczone w grafiku pracy. Wychowawca, który pełni DYŻUR obowiązany 
jest dodatkowo: 
- podczas dyżuru porannego (6-8): 

 przekazać zeszyty z punktacją szkolną  nauczycielom,  
 przekazać wszystkich wychowanków pod opiekę nauczycieli 

(poprowadzić zbiórkę, przekazać stan wychowanków) 
 podjąć obowiązki kierownika akcji ratowniczej zgodnie z Procedurą 

Ewakuacji w przypadku wystąpienia zdarzenia. 
 

- podczas dyżuru popołudniowego (zgodnie z grafikiem): 
 odebrać szkolne zeszyty z punktacją, 
 monitorować stan budynku, zabezpieczyć w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa wychowanków, 
 po godzinie 16 sprawdzić, czy zamknięta jest brama i drzwi wejściowe, 

oraz pozostałe pomieszczenia, które z uwagi na bezpieczeństwo 
wychowanków powinny być zamknięte, 

 podjąć obowiązki kierownika akcji ratowniczej zgodnie z Procedurą 
Ewakuacji w przypadku wystąpienia zdarzenia. 

- w godzinach nocnych (22-6): 
 monitorować stan budynku, zabezpieczyć w przypadku zagrożenia 

bezpieczeństwa wychowanków, 
 podjąć obowiązki kierownika akcji ratowniczej zgodnie z Procedurą 

Ewakuacji w przypadku wystąpienia zdarzenia, 
 sprawdzić, czy zamknięta jest brama i drzwi wejściowe, oraz pozostałe 

pomieszczenia, które z uwagi na bezpieczeństwo wychowanków 
powinny być zamknięte. 

W przypadku wycieczki lub wyjścia poza teren placówki z grupą, wychowawca 
pełniący DYŻUR obowiązany jest przekazać obowiązki innemu wychowawcy, 
zapisując ten fakt w Zeszycie Kontaktów. 
 

ZASADY DYŻURU W STOŁÓWCE 
 



W stołówce wyznaczone są tygodniowe dyżury. Grafik dyżurów zamieszczony 
jest na tablicy ogłoszeń w stołówce. Wychowawca wyznaczonej grupy 
dyżurującej: 
- otwiera stołówkę i zamyka ją na klucz po zakończonym przez wszystkie grupy 
posiłku, 
- sprawdza, czy zamknięte są drzwi do zmywaka (w przypadku braku obsługi 
kuchni), 
- czuwa nad bezpieczeństwem wychowanków nakrywających oraz pozostałej 
swojej grupy, która w tym czasie czeka na holu przed stołówką, 
- do posiłku nakrywa jedna osoba z każdej grupy, 
- posiłki wydawane są w pierwszej kolejności grupie dyżurującej, 
- po skończonym posiłku nakrywający dbają o pozostawienie porządku przy 
stole własnej grupy, 
- grupa dyżurująca w danym tygodniu dba o to, aby stołówka była pozostawiona 
w czystości. 

ROZKŁAD PLANU DNIA W OŚRODKU 
 

7:10 POBUDKA, TOALETA PORANNA 
7:30 ŚNIADANIE 
7:55 PRZEKAZANIE DZIECI POD OPIEKĘ NAUCZYCIELI 
8:00 ZAJĘCIA SZKOLNE 
11:30 PRZERWA NA ZUPĘ 
13:00-15:00 OBIAD (II DANIE), ODPOCZYNEK POOBIEDNI 
15:30 ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE, ODRABIANIE LEKCJI, NAUKA 
WŁASNA 
18:00 KOLACJA 
18:30 ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE,  
19:15 DYŻURY W GRUPACH, PRZYGOTOWANIE PLECAKÓW DO 
ZAJĘĆ SZKOLNYCH, ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE, TOALETA 
WIECZORNA, TELEFONY 
20:00 PODSUMOWANIE DNIA, OCENA WYCHOWANKÓW – 
GRUPOWA SPOŁECZNOŚĆ 
20:20  PRACA Z KSIĄŻKĄ, LEKTURA WŁASNA 
21:00-7:10 CISZA NOCNA 

 
Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 8 zatwierdzony Uchwałą Nr 
5/2019/2020 Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 z dnia 27 
sierpnia 2019 r.   


