REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 8
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 8 obowiązuje regulamin określający prawa i
obowiązki podopiecznych Ośrodka oraz normy i zasady funkcjonowania Ośrodka.
Podstawą prawną stworzenia Regulaminu jest Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr
8.
W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 w Warszawie, ul. Podmokła 4 wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 349
2. Internat przeznaczony dla osób, które są podopiecznymi MOS nr 8.













Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są
przewidziane ferie szkolne.
Za zgodą organu prowadzącego, Ośrodek może również prowadzić działalność w
okresie zimowej lub wiosennej przerwy świątecznej lub w okresie ferii szkolnych.
Ośrodek zapewnia realizację obowiązku szkolnego w szkole podstawowej.
Ośrodek zapewnia udział w indywidualnych i grupowych zajęciach specjalistycznych
w zakresie terapii psychologicznej, pedagogicznej, socjoterapeutycznej oraz
w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych.
Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym pomoc w nauce sprawowaną przez
pracowników pedagogicznych.
Ośrodek zapewnia podopiecznym udział w zajęciach sportowych, turystycznych,
rekreacyjnych i kulturalno- oświatowychi innych rozwijających zainteresowania.
Ośrodek zapewnia podopiecznym całodobową opiekę.
Opiekę w porze nocnej sprawują co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden
wychowawca grupy wychowawczej.
Podstawową formą organizacyjną pracy z podopiecznymi Ośrodka jest grupa
wychowawcza.
Grupa wychowawcza obejmuje podopiecznych w zbliżonym wieku, z
uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i specyficznych
problemów wychowawczych.
Liczba podopiecznych Ośrodka w grupie wychowawczej wynosi do 12 osób.
Grupą wychowawczą opiekuje się 3 wychowawców grupy wychowawczej w ciągu
całego tygodnia pracy.

Podopieczni mają określone prawa i obowiązki.
I Podopieczny ma prawo:
1.Wymagać akceptacji, szacunku, grzecznego i godnego traktowania przez wszystkich
pracowników Ośrodka i innych podopiecznych, poszanowania własności osobistej, do
zachowania własnej tożsamości i podmiotowości;
2. Prosić o pomoc ze strony kadry i współmieszkańców, kiedy nie potrafi sam sobie
poradzic (z nauką, porządkami oraz innymi sytuacjami);
3. Oczekiwać tolerancji wobec swoich przekonań, mysli i wyglądu a także
powiedzieć co sprawia mu przykrość;

4. Do otwartego wyrażania swoich poglądów, o ile nie naruszają one godności
innych;
5. Do utrzymywania osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami /prawnymi
opiekunami i innymi bliskimi osobami wskazanymi przez rodziców/prawnych
opiekunów
6. Do zachowania dyskrecji w sprawach życia prywatnego;
7. Do swobody myśli, sumienia i wyznania poprzez swobodę wyrażania wyznawanej
religii.
8. Do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności zgodnie z możliwościami
Ośrodka oraz swoimi możliwościami psychofizycznymi;
9. Do wyrażania swoich spostrzeżeń i wniosków dotyczących życia w placówce w
sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami;
10. Do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej opinii i oceny swojego postępowania,
a także do wglądu w dokumentację dotyczącą jego osoby;
11. Do współuczestniczenia w kształtowaniu życia Ośrodka;
12. Do otrzymywania nagród, wyróżnień i dyplomów;
13. Oczekiwać warunków do wypoczynku, nauki i odrabiania lekcji w godzinach do
tego wyznaczonych.
14. Podopieczny ma prawo do nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka w tym:
1) do procesu kształcenia zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy;
2) do zapoznania się z programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi
oraz kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów;
3) umotywowanej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
5) korzystania z pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
6) korzystania z pomieszczeń Ośrodka, sprzętu sportowego, pomocy
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
7) uczestnictwa i współudziału w organizacji imprez i uroczystości
kulturalnych, oświatowych, sportowych, organizowanych przez szkołę lub
poza nią, za zgodą dyrektora Ośrodka.
II Podopieczny ma obowiązek:
1. Utrzymywania porządku i czystości we własnym pokoju;
2. Dbać o czystość, porządek i estetykę placówki, musi szanować mienie Ośrodka
oraz rzeczy swoje, swoich kolegów i koleżanek;
3. Przestrzegać higieny osobistej;
4. Brać udział w wykonywaniu dyżurów - sprzątaniu pomieszczeń wspólnego
użytku;
5. Oddawać wychowawcy do depozytu sprzęt elektroniczny oraz telefony
komórkowe na czas pobytu w szkole, zajęcia popołudniowe oraz ciszę nocną
6. Znać swoje prawa i obowiązki oraz powinien świadomie je realizować;
7. Systematycznego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych organizowanych przez Ośrodek;
8. Świadomego uczestniczenia w realizacji indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego;
9. Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego;
10. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych
oraz dbania o zdrowie oraz życie własne i innych osób;

11. Być zdyscyplinowany, punktualny, przestrzegać rozkładu dnia, pożytecznie
wykorzystywać czas, z przepustek wracać w wyznaczonym terminie, a także
przedstawiać wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności bezpośrednio po
powrocie do Ośrodka;
12. Przestrzegania
zakazu
korzystania
podczas
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych;
13. Wypełniać polecenia i zarządzenia dyrektora Ośrodka, wychowawców i
nauczycieli;
14. Być uprzejmym i kulturalnym wobec wszystkich pracowników Ośrodka oraz
innych podopiecznych;
15. Bezwzględnie przestrzegać zakazu: używania przemocy, a także zażywania,
wnoszenia i posiadania na terenie Ośrodka środków odurzających
lub psychotropowych.
III Zasady i normy funkcjonowania w Internacie:
Kodeks norm:
1. Nie wolno samowolnie opuszczać terenu Ośrodka;
2. Nie wolno przeklinać, naśmiewać się ani obrażać w jakikolwiek sposób innych
mieszkańców Internatu, osób im bliskich, wychowawców oraz pracowników
administracji i obsługi;
3.Nie wolno używać siły fizycznej wobec kolegów i koleżanek, wychowawców
oraz pracowników administracji i obsługi;
4. Na teren Internatu nie wolno wnosić żadnych ostrych i niebezpiecznych
przedmiotow;
5. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu oraz
zażywania środków zmieniających świadomość;
6.W grupach mogą przebywać tylko osoby, które w nich mieszkają. Goście mogą
być zapraszani tylko za zgodą wychowawców.
Zasady funkcjonowania w Internacie :
1. Kontrola czystości grup odbywa sie codziennie o godz. 09:30;
2. Kontrola obejmuje pokoje (podłogi muszą być zamiecione i umyte, śmieci
wyrzucone, naczynia umyte, stoły, półki i parapety wytarte, jedzenie
schowane, brudne ubrania spakowane do foliowych worków, łózka posłane,
rzeczy osobiste poukładane);
3. Kąpać się można do godziny 20:45;
4. Cisza nocna trwa od godziny 21:30 do 07:00;
5. Po godzinie 21:30 podopieczny może przebywać jedynie w swoim pokoju lub
pokoju wychowawcy jeśli ten wyrazi na to zgodę;
6. O godzinie 21.30 wszyscy podopieczni znajdują się w swoich łóżkach. Światło
musi być zgaszone, urządzenia multimedialne ( zestawy muzyczne,
odtwarzacze osobiste, radio itp.) wyłączone;
7. W godzinach 08:00 do 15:00 Internat jest zamknięty; wszyscy podopieczni
realizują obowiązek szkolny;
8. W godzinach 15:00 do 20:00 odbywają się zajęcia popołudniowe;

9. Korzystanie z telefonu komórkowego odbywa sie wyłącznie w godz. 19:00 do
20:00 (przez 15 minut);
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 od dyrektora Ośrodka lub od osoby przez niego upoważnionej, na piątkowej społeczności.
Jeżeli podopieczny nie uzyska odpowiedniej ilości punktów (4 i więcej) po powrocie z
przepustki sobotnio-niedzielnej ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach korekcyjnych
Punktacji podlega:
W internacie:







zachowanie
wykonywanie poleceń
wykonywanie dyżurów
aktywność i zaangażowanie na zajęciach pozalekcyjnych
higiena osobista
przestrzeganie ciszy nocnej

W szkole:





zachowanie na lekcjach i przerwach
wykonywanie poleceń nauczycieli
przygotowanie do lekcji ( posiadanie zeszytu, zeszytu ćwiczeń, długopisu i innych
przyborów)
aktywność i zaangażowanie

Sztywne reguły










Wagary w szkole
Ucieczki z Ośrodka
Zażywanie na terenie Ośrodka lub przebywanie pod wpływem alkoholu
Zażywanie na terenie Ośrodka lub przebywanie pod wpływem innych srodków
zmieniających świadomość
Zachowania seksualne
Wandalizm
Palenie papierosów w pomieszczeniach Ośrodka
Szczególne okrucieństwo
Znieważanie wychowawców i nauczycieli

Za złamanie którejkolwiek z powyższych reguł podopieczny od razu bierze udział w
zajęciach korekcyjnych przez pięć dni oraz wykonuje wszystkie zlecone prace przez
kadrę Ośrodka.
Punktację zerową lub obniżoną można uzyskać za:












używanie wulgaryzmów językowych (agresja słowna)
brak zeszytu, zeszytu ćwiczeń, długopisu na zajęciach (przygotowanie do zajęć i
lekcji)
agresję fizyczną (stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec kolegów i
koleżanek)
odmowę wykonania polecenia wychowawcy oraz za niewłaściwy stosunek
do personelu i kolegów
brak higieny osobistej
nie przestrzeganie ciszy nocnej
za złe zachowanie łamiące zasady i normy społecznego współżycia
za nie przebywanie w swojej grupie bez zgody wychowawcy
nieterminowy powrót z przepustki
kradzieże
lekceważenie obowiązków szkolnych i nauki

Punktacja obowiązująca:
- 3 równo i poniżej – po powrocie z przepustki sobotnio-niedzielnej obowiązek
uczestniczenia w zajęciach korekcyjnych przez 5 dni
- 3,9 – 3,1 – po powrocie z przepustki sobotnio-niedzielnej obowiązek uczestniczenia w
zajęciach korekcyjnych przez 3 dni
- 4 równo i powyżej – wyjazd na sobotę i niedzielę do domu, powrót w niedzielę w
godzinach
17-19
- 4,5 równo – możliwość powrotu w poniedziałek na 8.15
- 5; 5,5; 6 – powtarzające się

RÓŻNE NAGRODY

Podopieczny za nieprzestrzeganie obowiązków może zostać ukarany poprzez:
1) upomnienie ustne: wychowawcy grupy, dyrektora Ośrodka;
2) naganę: wychowawcy grupy wobec grupy, wobec całej społeczności
internatu, dyrektora Ośrodka wobec całej społeczności Ośrodka;
3) zawieszenie lub zupełne pozbawienie pełnienia powierzonych
wychowankowi funkcji.
Za przekroczenie, naruszenie lub nieprzestrzeganie obowiązków podopiecznego można
również:
1) ograniczyć lub czasowo pozbawić czasu wolnego;
2) ograniczyć lub pozbawić prawa do udziału w imprezach na terenie Ośrodka;

3) ograniczyć lub pozbawić prawa do udziału w imprezach poza Ośrodkiem;
4) powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów o nagannym zachowaniu
podopiecznego;
5) wyznaczyć godziny prac społecznych na rzecz Osrodka;
6) powiadomić Sąd Rodzinny o nagannym zachowaniu podopiecznego;
7) wystąpić do Sądu Rodzinnego o zmianę środka wychowawczego na bardziej
rygorystyczny.
Powyższe kary dyscyplinarne wyznacza dyrektor Ośrodka, po konsultacji z wychowawcą
prowadzącym.
Każdy podopieczny podlegający karze dyscyplinarnej ma prawo do:
1) uzyskania informacji, za co i na jak długo został ukarany;
2) przedstawienia wyjaśnienia i argumentów na swoją obronę;
3) odwołania się od kary, która jego zdaniem jest niesłuszna lub
niesprawiedliwa do dyrektora Ośrodka.
W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku notorycznego łamania przez podopiecznego zasad
pobytu w Ośrodku lub tzw: sztywnych reguł, przepustka do domu rodzinnego lub domu
dziecka może zostać cofnięta i podopieczny pozostaje w Ośrodku na sobotę i niedzielę w celu
odrobienia zajęć korekcyjnych, uzupełnienia zaległości szkolnych lub odrobienia zaległych,
niewykonanych dyżurów.
Osobą odpowiedzialną za cofnięcie przepustek jest dyrektor Ośrodka.
Nagrody i wyróżnienia
1. Za wzorową i przykładną postawę podopieczny może otrzymać nagrody i wyróżnienia w
postaci:
1) pochwały ustnej ze strony wychowawcy grupy, wychowawcy oddziału
klasowego, dyrektora Ośrodka na społeczności;
2) pochwały podopiecznego zatwierdzonej przez dyrektora Ośrodka z wpisem
do akt osobowych;
3) listu do rodziców /prawnych opiekunów o wyróżniającym zachowaniu
podopiecznego;
4) listu powiadamiającego właściwy sąd rodzinny o wyróżniającym się
zachowaniu podopiecznego;
5) wyróżnienia indywidualnego lub grupowego w postaci dodatkowego udziału
w atrakcyjnych rozrywkach kulturalnych i sportowych.
2. Nagrody rzeczowe indywidualne lub zbiorowe przyznawane są za:
1) aktywny udział w imprezach sportowych i artystycznych;
2) zajęcie czołowych miejsc w organizowanych konkursach;
3) dobre wyniki w nauce szkolnej;
4) dodatkowe prace społeczne na rzecz Ośrodka;
5) godne reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.

INFORMACJA DLA RODZICOW:
1. Wszelkie szkody wyrządzone na terenie Internatu lub szkoły muszą zostać
naprawione lub zrefundowane przez rodziców/opiekunów dzieci;
2. Rodzice dzieci, które leczone są środkami psychotropowymi lub innymi mają
obowiązek oddania leków wychowawcy wraz z informacją od lekarza o
sposobie ich zażywania przez dziecko;
3. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do odbierania dziecka z Ośrodka w piątek
najpóźniej do godz. 21:00. Dziecko najpóźniej może wrócić do Ośrodka w
poniedziałek o godz 08:00;
4. Jeżeli dziecko nie wychodzi na przepustkę Ośrodek zawiadamia
rodzica/prawnego opiekuna telefonicznie w piątek do godz. 12:00;
5. Na okres świąt, ferii, wakacji i innych wolnych dni, rodzice/opiekunowie
prawni mają obowiązek punktualnego odbierania dziecka. Podopieczny
zobowiązany jest do zostawienia swojego pokoju posprzątanego;
6. Za każdym razem, kiedy rodzic/opiekun prawny opuszcza wraz z dzieckiem
teren Ośrodka zobowiązany jest do wypełnienia druku oświadczenia.
Rodzic/opiekun prawny może pisemnie upoważnić inne pełnoletnie osoby do
odbioru dziecka z Ośrodka;
7. W przypadku rażącego łamania i nieprzestrzegania przez Podopiecznego
regulaminu Internatu kadra niezwłocznie powiadania o tym
rodziców/opiekunów prawnych lub właściwe służby;
8. Kadra Ośrodka zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie
Internatu, które będą dokonywane w postaci pisemnej.

ROZKŁAD PLANU DNIA W OŚRODKU:
7:00
pobudka
7:20
śniadanie
8:00
wspólne wyjście do szkoły, zaczynają się lekcje
8:00 - 15:00
czas zajęć lekcyjnych, w tym
11:35
przerwa na zupę
14:00 - 15:00
II danie
15:00 – 16:15 cisza popołudniowa – czas na odpoczynek, naukę oraz odrabianie pracy
domowej
16:15 – 18:30
zajęcia popołudniowe
18:30 – 19:00
kolacja
19:00 – 20:00
zajęcia popołudniowe oraz czas na indywidualną pracę z
wychowawcami
20:00 – 20:30
zajęcia wieczorne – sprzątanie pokoji, dyżury, czas wolny
20:30 – 21:00
kąpiel, przygotowanie do snu
21:30 – 7:15
cisza nocna
Zajęcia korekcyjne odbywają się w godzinach 16.15-20.00 z przerwą na kolację, którą
ustala wychowawca prowadzący zajęcia.

GODZINY PRACY SZKOŁY:
1.
2.
3.
4.

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.45 - 11.30
II sniadanie
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35
Obiad 14.45 – 15.15

