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SYSTEM  INDYWIDUALNEJ  OCENY  WYCHOWANKA 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim 

1) Podstawa prawna systemu. 

System oceny opracowany został w oparciu o następujące akty prawne: 

A) Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z  

późn. zm.). 

B) Ustawa z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity 

Dz. U. z 2010r Nr 33 poz. 178). 

C) Rozporządzenie MEN z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, 

przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 

D) Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011r w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad 

działania placówek publicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach 

oraz wysokości  i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych 

placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631). 

E) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. Nr 228, poz. 1487). 

F) Karta Praw Dziecka. 

G) Statut Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim. 

H) Regulamin Wychowanka MOW w Kamionku Wielkim. 

 

2) Treść oceny wychowanka. 

Na treść oceny składają się obszary z przyporządkowanymi im sferami z określonym zakresem 

punktów możliwych do zdobycia w każdej z nich oraz wyszczególnionymi elementami składowymi: 

A) Funkcjonowanie emocjonalno – społeczne. 

B) Nauka szkolna. 

C) Samodzielność i samoobsługa. 

 

3) Kryteria oceny wychowanka. 

A. W systemie oceny wychowanka obowiązują następujące noty i przyporządkowane im 

przydziały punktów oraz kolory: 

 

 naganna – od (-…) do (-26) 

 

 

 nieodpowiednia – od (-25) do 0 

 

 

 poprawna – od 1 do 12 

 

 

 dobra - od 13 do 24 

 

 

 bardzo dobra – od 25 do 36 

 

 wzorowa – od 37 do 50 
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B. Ocena wychowanka odbywa się w obszarach zgodnie z treściami zawartymi w 

poszczególnych sferach: 

 

1. Obszar: Funkcjonowanie emocjonalno – społeczne; 

Sfera I: Kultura osobista -5 pkt. do 5 pkt.  

a) przeklinanie (wulgaryzmy) 

b) zachowania aroganckie (np. pyskowanie, gesty, trzaskanie drzwiami itp.) 

c) wyrażanie opinii 

d) stosowanie form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam) 

e) asertywność. 

Sfera II: Stosunek do innych -8 pkt. do 8 pkt. 

a) kradzieże, przywłaszczenia, wymuszenia itp. 

b) bicie, poniżanie, znęcanie się 

c) wszczynanie konfliktów 

d) umiejętność rozwiązywanie konfliktów 

e) relacje z dorosłymi (pracownicy, rodzice) 

f) koleżeństwo, życzliwość 

g) pomaganie innym (np. w nauce, dyżurach itp.) 

h) szanowanie praw innych (np. do prywatności, do odpoczynku, do wypowiadania 

własnego zdania itp.) 

Sfera III: Samokontrola -5 pkt. do 5 pkt. 

a) wyrażanie uczuć (np. złości, niezadowolenia itp.) 

b) kontrolowanie emocji 

c) kłamstwo, oszustwa 

d) przyznawanie się do winy, do błędu 

e) poszanowanie cudzej własności i pracy oraz mienia ośrodka 

Sfera IV: Samodyscyplina -6 pkt. do 6 pkt. 

a) terminowe powroty z urlopów i przepustek 

b) podejmowanie walki z nikotynizmem 

c) przygotowywanie się do zajęć szkolnych 

d) zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań 

e) wykonywanie poleceń nauczycieli, wychowawców 

f) samowolne wyjścia z grupy (np. do innej grupy, sklepu itp.) 

 

 

2. Obszar: Nauka szkolna 

Sfera I: odrabianie prac domowych -3 pkt. do 3 pkt. 

a) samodzielność 

b) rzetelność 

c) systematyczność 
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Sfera II: praca na lekcji -4 pkt. do 4 pkt. 

a) aktywność 

b) zaangażowanie 

c) pomaganie innym 

d) praca w zespole 

Sfera III: prowadzenie zeszytów -2 pkt. do 2 pkt. 

a) estetyka  

b) systematyczność 

Sfera IV: przestrzeganie zasad obowiązujących w szkole -4 pkt. do 4 pkt. 

a) przygotowywanie się do zajęć szkolnych 

b) posiadanie niezbędnych przyborów szkolnych 

c) zachowanie na przerwach i zajęciach szkolnych 

d) wykonywanie obowiązków dyżurnego 

Sfera V: poszerzanie wiedzy -3 pkt. do 3 pkt. 

a) korzystanie z biblioteki 

b) udział w konkursach 

c) podejmowanie prac nieobowiązkowych 

 

3. Obszar: Samodzielność i samoobsługa.  

Sfera I: Wykonywanie zadań obowiązkowych /-2 pkt. do 2 pkt./ 

a) gimnastyka poranna 

b) codzienne dyżury 

c) dbanie o estetykę pomieszczeń 

Sfera II: Podejmowanie prac dodatkowych na rzecz grupy, ośrodka /-2 pkt. do 2 pkt./ 

Sfera III: Gospodarowanie funduszami i dbanie o posiadane rzeczy /-2 pkt. do 2 pkt./ 

Sfera IV: Higiena osobista i kultura spożywania posiłków /-2 pkt. do 2 pkt./ 

Sfera V: Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz /-2 pkt. do 2 pkt./ 

  

4) Dokonywanie oceny okresowej. 

 

 

Wychowanek jest oceniany w ramach wyżej wymienionych obszarów z uwzględnieniem wyraźnego 

odgraniczenia zachowań pożądanych i niepożądanych społecznie: 

A) Podczas oceny śródmiesięcznej – prowadzonej przez reprezentanta Zespołu Wychowawczego 

danej grupy wychowawczej. Wychowawcy klas, do których uczęszczają poszczególni 

wychowankowie, odpowiedzialni są za dostarczenie przed oceną informacji odnośnie 

funkcjonowania wychowanka w szkole; 

B) Podczas miesięcznej oceny resocjalizacyjnej – odbywającej się raz w miesiącu, w ostatnim 

jego tygodniu. Oceny tej dokonuje Zespół Wychowawczy składający się z wychowawców 

grupy, wychowawcy klasy i przedstawiciela Zespołu Psychologiczno – Pedagogicznego, przy 

udziale wychowanków; 
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C) Nauczyciel/wychowawca klasy przygotowuje propozycje ocen zachowania wystawionych 

przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania; 

D) Oceny dokonuje się za każdy miesiąc pobytu, uwzględniając dotychczasowe funkcjonowanie 

wychowanka i uzyskane oceny resocjalizacyjne; 

E)  Nowy wychowanek przebywający w ocenianym miesiącu krócej niż dwa tygodnie, podlega 

jedynie ocenie opisowej; 

F) Miesięczne i śródmiesięczne oceny resocjalizacyjne eksponuje się na tablicy informacyjnej 

znajdującej się w grupie wychowawczej; 

G) Ocenę śródroczną i roczną zatwierdza Rada Pedagogiczna na podstawie propozycji ocen 

zachowania przedłożonych przez zespół wychowawczy; 

H) Wychowanek pełnoletni, kontynuujący za zgodą Dyrektora Ośrodka naukę w szkole w 

MOW, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich obowiązujących w placówce 

regulaminów i zasad, utrzymując swoje zachowanie przynajmniej na poziomie oceny 

poprawnej. W sytuacji utrzymywania się przez okres dwóch miesięcy – oceny 

nieodpowiedniej lub przy otrzymaniu oceny nagannej wychowanek ten zostaje skreślony z 

listy wychowanków. 

I) Wychowanek pełnoletni kontynuujący naukę na terenie MOW – na zasadach odrębnego 

kontraktu – podlega ocenie w obszarze funkcjonowania szkolnego oraz w zakresie 

przestrzegania Regulaminu Wychowanka. 

 

5) Katalog nagród i ich braku w przypadku otrzymania oceny resocjalizacyjnej. 

Ocena naganna: 

 Zawieszenie prawa do korzystania z regulaminowych przywilejów, 

 Zakaz urlopowania, 

 Zakaz przepustek jednorazowych i samodzielnych wyjść poza teren grupy i ośrodka, 

 Zakaz reprezentowania ośrodka na zewnątrz, w przypadku utrzymującej się nagannej oceny 

resocjalizacyjnej, 

 Podejmowanie dodatkowej pracy i działań mających na celu rozwijanie aktywności 

społecznej, na rzecz grupy, placówki, drugiego człowieka, 

 Nagana wychowawcy/nauczyciela. 

Ocena nieodpowiednia: 

 Ograniczenie prawa do korzystania z regulaminowych przywilejów, 

 Ograniczenie możliwości skorzystania z urlopowania i przepustek jednorazowych, 

 Ograniczenie możliwości reprezentowania ośrodka na zewnątrz, 

 Upomnienie zastępcy dyrektora, wychowawcy/nauczyciela. 

Ocena poprawna: 

 Korzystanie z regulaminowych przywilejów, 

 Korzystanie z dóbr kulturalnych i sportowych MOW, 

 Zgoda na podjęcie kontrolowanych zajęć wg własnych zainteresowań, 

 Jednorazowa przepustka do Elbląga, 

 Możliwość jednorazowego udzielenia urlopu do domu rodzinnego w ciągu miesiąca, 

 Pochwała wychowawcy. 

Ocena dobra: 

 Pełne korzystanie z regulaminowych przywilejów, 

 Możliwość dwukrotnego udzielenia urlopu do domu rodzinnego w ciągu miesiąca, 

 Dodatkowe przywileje na prośbę wychowanka, 

 Pochwała dyrektora MOW. 
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Ocena bardzo dobra i wzorowa: 

 

 Pełne korzystanie z regulaminowych przywilejów, 

 Dodatkowo stosuje się zapisy punktu 6 podpunkt A) 

 

6) Konsekwencje pozytywne i konsekwencje negatywne funkcjonowania w ośrodku. 

 

A) Konsekwencje pozytywne: 

 

 Za szczególnie pozytywną postawę, systematyczne działania ponadobowiązkowe na rzecz 

grupy, Ośrodka lub społeczności lokalnej wychowanek otrzymuje pochwałę pisemną Zespołu 

Wychowawczego, która zostaje załączona do akt oraz o której powiadamiani są rodzice. 

 Za szczególne osiągnięcia w ramach działalności na rzecz społeczności MOW i społeczności 

lokalnej, konsekwentne utrzymywanie wysokiej oceny resocjalizacyjnej (na poziomie oceny 

bardzo dobrej i wzorowej) wychowanek otrzymuje pochwałę pisemną Dyrektora MOW, która 

jest załączana do akt oraz o której powiadamiani są rodzice i adekwatny sąd rodzinny.  

 Za konsekwentnie utrzymywaną pozytywną postawę wobec społeczności MOW, 

obowiązków ucznia i wychowanka oraz intensywną pracę nad sobą – ocena resocjalizacyjna 

utrzymująca się na poziomie oceny dobrej przez okres co najmniej dwóch miesięcy – 

wychowanek otrzymuje pisemną pochwałę Zespołu Wychowawczego i korzysta ze 

zwiększonych przywilejów.  

 W sytuacji uzyskania wzorowej oceny resocjalizacyjnej i utrzymywania jej przez co najmniej 

3 miesiące przewiduje się możliwość wystąpienia do adekwatnego sądu z wnioskiem o 

przedterminowe zwolnienie wychowanka z Ośrodka. 

B) Konsekwencje negatywne: 

 

 Każda ucieczka z Ośrodka i niepowrót z urlopu powoduje odebranie od -10 do -20 punktów 

resocjalizacyjnych, w zależności od indywidualnie rozpatrywanych przyczyn. 

 Spożycie alkoholu na terenie placówki lub przebywanie na jej terenie pod wpływem alkoholu 

powoduje każdorazowo odjęcie 15 pkt. resocjalizacyjnych. 

 Za wprowadzanie zasad tzw. drugiego życia oraz uczestnictwo w nim od -8 do -15 pkt. 

 Posiadanie lub zażywanie środków psychoaktywnych, każdorazowo odjęcie 15 pkt. 

 W przypadku jednokrotnego wystąpienia oceny resocjalizacyjnej wykraczającej poza  

(-26 pkt.) udzielane jest upomnienie wychowawcy grupy/klasy. 

 W przypadku wystąpienia przez dwa kolejne miesiące oceny resocjalizacyjnej wykraczającej 

poza (-26 pkt.), wychowanek otrzymuje naganę zastępcy Dyrektora Ośrodka. 

 W przypadku wystąpienia przez trzy kolejne miesiące oceny resocjalizacyjnej wykraczającej 

poza (-26 pkt.), wychowanek otrzymuje naganę Dyrektora Ośrodka. 

 W przypadku wystąpienia przez cztery kolejne miesiące oceny resocjalizacyjnej 

wykraczającej poza (-26 pkt.), wychowanek otrzymuje drugą naganę dyrektora, co skutkuje 

wnioskiem Zespołu Wychowawczego o przeniesienie wychowanka do innej placówki 

resocjalizacyjnej lub zmianę zastosowanego środka wychowawczego. 

 W przypadku wystąpienia szczególnie drastycznych czynów, wiążących się z bezpośrednim 

zagrożeniem życia i zdrowia innych ludzi przeniesienie nieletniego do innej placówki 

następuje w trybie natychmiastowym. 

 O automatycznym udzieleniu nagany i obniżeniu oceny do nagannej, za nagminne 

zachowania niepożądane lub szczególnie drastyczne zachowania nieletniego (znęcanie się, 

odurzanie się na terenie placówki, spożywanie alkoholu na terenie placówki i inne), decyduje 

Dyrektor MOW na wniosek Zespołu Wychowawczego. 

 

Zatwierdzono dnia 13.12.2012r 


