Kryteria punktacji „Konkursu indywidualnej oceny zachowania wychowanka” (PSO)
1. Zajęcia poranne:
- toaleta poranna – od +1 do -1
- zachowanie w jadalni – od +2 do -2
- prace porządkowe – od +2 do -2
- przygotowanie do szkoły – od +1 do -1
2. Zajęcia popołudniowe:
- zachowanie w jadalni – od +2 do -2
- zaangażowanie przy wykonywaniu prac porządkowych, dbałość o mienie własne i ośrodka – od +2 do -2
- stosunek do nauki (dbałość o podręczniki i zeszyty, samodzielność w odrabianiu lekcji, pomoc słabszym
kolegom) – od +3 do -3
- rejony zewnętrzne – od +3 do -3
3. Zajęcia wieczorne:
- zachowanie w jadalni – od +2 do -2
- toaleta wieczorna – od +1 do -1
- zaangażowanie przy wykonywaniu prac porządkowych (rejony wewnętrzne) – od +2 do -2
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach grupowych, szafkach – od +1 do -1
- dbałość o mienie własne i ośrodka – od +2 do -2
- przygotowanie do ciszy nocnej – od +1 do -1
4. Założenia ogólne
- stosunek do kolegów – od +2 do -2
- stosunek do wychowawców i nauczycieli – od +5 do -5
- nagminne używanie wulgarnego słownictwa – od +2 do -2
5. Zachowania szczególnie drastyczne lub szczególnie wyróżniające:
- w tej rubryce należy wpisać „–” za zachowania bardo naganne lub „+” za zachowania wyróżniające
Punktujemy:
- 10 minus za ucieczkę w dniu ucieczki, następnie 1 minus za każdy dzień,
- 1 minus za każdy dzień nieobecności przy niepowrocie,
- 10 minus za bójki, znęcanie się, wykorzystywanie słabszych i młodszych kolegów, picie alkoholu,
samookaleczenia, niszczenie mienia ośrodka, kradzieże, odurzanie się itp., ocenie podlega zachowanie
zarówno w ośrodku jak i poza nim, znieważanie wychowawców i nauczycieli, podważanie autorytetu
wychowawców i nauczycieli
- „0” zero w przypadku nie stwierdzenia zachowań negatywnych ani pozytywnych,
- do 5 plus za udział w akademiach, mistrzostwach i uroczystościach w ośrodku
- do 6 plus za udział w akademiach, mistrzostwach i uroczystościach szczególnej rangi poza ośrodkiem – do 10
plus za zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach, turniejach i konkursach poza ośrodkiem)
- + 4 udział w poczcie sztandarowym
6. Zasady oceniania:
Skala ocen:
minus (–) – za zachowanie naganne,
plus (+) – za zachowania pozytywne,
zero (0) – za zachowania zgodne z regulaminem ośrodka.
Kartę należy wypełniać pod koniec dyżuru, biorąc pod uwagę całokształt zachowania wychowanka.
Podsumowanie zachowania wychowanka za dany miesiąc, powinno być powinno być dokonane przez
wychowawców wspólnie z wychowankami, uwzględniając punkty uzyskane w szkole.
Wyniki konkursu będą na bieżąco prezentowane na tablicy samorządu w internacie.
Uzyskane punkty będą egzekwowane w 6 dniu przyszłego miesiąca . Zachowania drastycznie łamiące
regulamin będą rozliczane na bieżąco.
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NAGRODY
Wcześniejsze wyjazdy na urlopy. Późniejsze z nich powroty.
Udział w atrakcyjnej wycieczce.
Listy pochwalne do rodziców
Możliwość wyjścia z najbliższą rodziną poza ośrodek.
Każdy wychowanek posiadający telefon może z niego korzystać w dni robocze 30 min oraz w weekendy 2 x 30
min. W przypadku zdobycia przez niego bilansu + i - na poziomie +25 otrzymuje dodatkowo 15min, a w
przypadku bilansu + i – na poziomie +50 otrzymuje dodatkowo 15min. – łącznie 30min. Wydłużenie czasu

obowiązuje przez miesiąc czasu i wychowanek ma możliwość korzystania z niego od 6 dnia najbliższego
miesiąca. Z telefonów wychowankowie mogą korzystać tylko i wyłącznie w obrębie własnej grupy.
6. W przypadku ukrycia telefonu wychowanek przez tydzień nie korzysta z niego. Przy powtórnym ukryciu
telefonu wychowanek nie korzysta z niego przez okres kolejnych 2 tygodni.
7. W przypadku niepalenia papierosów wychowanek otrzymuje +5 za każdy tydzień niepalenia.
Dodatkowo po każdym miesiącu dwaj najlepsi wychowankowie z danej grupy otrzymają nagrody.
KARY
1. Późniejsze wyjazdy na urlopy.
2. Nagana wychowawcy i nauczyciela na apelu z wpisem do akt. uzyskanie nagany wiąże się z rejonem poza
kolejnością – rejon w pomieszczeniach grupy lub poza nią odpowiedzialny udzielający nagany)
3. Nagana dyrektora ośrodka na apelu z wpisem do akt
4. Powiadomienie sądu i rodziców o nagannym zachowaniu.
5. Zakaz uczestnictwa w wycieczkach i imprezach organizowanych poza ośrodkiem.
6. Ograniczenie możliwości korzystania z własnych telefonów komórkowych – możliwość korzystania tylko z
telefonu stacjonarnego w ośrodku.
7. Przy bilansie + i – na poziomie minus 25 ograniczenie korzystania z własnego telefonu komórkowego przez 1
tydzień w najbliższym miesiącu rozliczeniowym – w pozostałym okresie okres podstawowy. Jeśli w danym
miesiącu wychowanek osiągnie wielokrotność minus 25 pkt w bilansie + i – ograniczenie w postaci możliwości
korzystania z własnego telefonu komórkowego wydłuża się o kolejny tydzień.
8. Zakaz wchodzenia na inne grupy
9. W przypadku punktów ujemnych w PSO pobyt z odwiedzającymi wyłącznie na terenie ośrodka
10. Kary długoterminowe powyżej 3 dni są konsultowane z dyrekcją ośrodka.
11. W przypadku ucieczek i oddalenia, wnoszenia alkoholu i substancji psychoaktywnych lub użycia ich, zbiorowy
opór przeciwko poleceniom nauczyciela i wychowawcy, grupowe – zbiorowe pobicia – istnieje możliwość
zastosowania kary - jednocześnie dla wszystkich uczestników zajścia.
Punkty powyżej +2 i poniżej -2 muszą być opisane. Punkty, które nie będą opisane nie będą brane w rozliczeniu
miesięcznym.

