
Strona 1 z 3 
 

 

Podstawowe zasady Ekonomii Punktowej w Zespole Placówek 

Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Oławie. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 

Dokument ten został opracowany w celu prawidłowej socjalizacji wychowanków oraz wspomagania ich procesu wychowawczego. Wprowadza 

możliwie jasne, jednolite zasady i kryteria oceny zachowania podopiecznych. W ramach Ekonomii Punktowej, nieletni są gratyfikowani 

przepustkami i dodatkowymi przywilejami. 

Postanowienia wstępne: Wychowanek zobowiązany jest powracać terminowo z urlopowania. Przepustki weekendowe oraz świąteczne wydawane 

są w terminie od zakończenia zajęć edukacyjnych (po uzyskaniu zgody wychowawcy związanej z pozostawieniem porządku w sypialni, wymianie 

bielizny pościelowej) do godziny 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia edukacyjne lub za zgodą pedagoga do 7.30 w dniu w którym odbywają się 

zajęcia edukacyjne. 

I. Kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu punktowym na zajęciach edukacyjnych: 

1. Frekwencja na lekcjach (spóźnienia na lekcje lub zajęcia grupowe, ucieczka z lekcji, samowolne opuszczenie klasy, nieobecność 

usprawiedliwiona), 

2. Stosunek do nauki (przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, zachowanie na zajęciach, aktywność), 

3. Zachowanie na lekcjach i przerwach, 

4. Aktywność na lekcji. 

                                         Uczeń na każdej lekcji może otrzymać: od - 5 do + 5 pkt.  

Dodatkowo: 

1. + 10 pkt. za ocenę bardzo dobrą lub celującą, + 5 pkt. za ocenę dobrą, a za niedostateczną ocenę: - 10 pkt., 

2. punkty przewidziane w pkt. III. 

 

II. Kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu punktowym w grupach wychowawczych: 

1. Aktywność na rzecz grupy, ośrodka: 

- praca na rzecz grupy, troska o wystrój pomieszczeń, 

- praca na rzecz ośrodka, aktywny udział w reprezentowaniu placówki na zewnątrz, 
2. Aktywne uczestnictwo i zachowanie na zajęciach edukacyjno – wychowawczo – terapeutycznych, 
3. Stosunek do osób dorosłych, 
4. Uleganie nałogom, 
5. Agresja słowna i fizyczna, 
6. Przestrzeganie porządku dnia, 
7. Kradzież, wymiana, pożyczanie lub przywłaszczenie mienia, 
8. Dbałość o higienę osobistą i schludny wygląd, 
9. Ucieczki, samowolne oddalenia, 
10. Kształtowanie pozytywnego wizerunku wychowanka ZPR-S, 
11. Dbałość o mienie placówki, 
12. Wypełnianie swoich obowiązków podczas dyżurów, w tym wypełnianie poleceń kadry pedagogicznej, 
13. Dbanie o dobre relacje w placówce (w szczególności grupie wychowawczej). 

Wychowawca sprawujący dyżur decyduje o ilości przewidzianych punków uwzględniając:  

A. Dodatkowo punkty przewidziane w pkt. III, 

B. Punkty za czynności porządkowe: 

- sprzątanie korytarza do 6 pkt., 

- sprzątanie łazienki do 10 pkt., 

- sprzątanie toalety do 10 pkt., 

- odkurzanie do 5 pkt., 

- zamiatanie pokoju do 5 pkt., 

- sprzątanie kuchni do 10 pkt.- sprzątanie jadalni do 10 pkt., 

- punkty przewidziane w regulaminie konkursu czystości, 

C. Aktywną pracę wychowanka na nauce własnej – do 15 pkt., 

D. Aktywną pracę wychowanka na zajęciach programowych – do 15 pkt. 

 III. Zasady przyznawania punktów dodatkowych. 

Wychowanek otrzymuje dodatnie punkty w następujących przypadkach: 

1. Cotygodniowe regulaminowe zachowanie, czyli brak punktów ujemnych: + 10 pkt. – raz w tygodniu (wpisuje wychowawca podsumowujący 

tygodniową ekonomię punktową), 

2. Terminowy powrót z przepustki: + 10 pkt. – raz w tygodniu (wpisuje osoba przyjmująca wychowanka powracającego z przepustki), 

3. Udział w uroczystościach, konkursach, zawodach sportowych, reprezentowaniu ZPR-S, zaangażowanie w dodatkowe prace na rzecz 

placówki, szczególnie pozytywnie wyróżniające zachowanie: do + 50 pkt., 

4. Cotygodniowa samoocena dokonywana przez wychowanka, po zatwierdzeniu punktów przez wychowawcę grupy: do +10pkt. 

 

 



Strona 2 z 3 
 

IV. Wychowanek otrzymuje ujemne punkty w następujących przypadkach: 

1. Ucieczka: - 100 pkt., 

2. Samowolne oddalenie (wychowanek odłącza się od grupy, ale pozostaje w zasięgu wzroku wychowawcy - 20 pkt.), 

3. Udzielenie pomocy w ucieczce innemu wychowankowi: do -50 pkt., 

4. Niepowiadomienie wychowawcy/nauczyciela o rażącym łamaniu regulaminu przez innego wychowanka ( np. bójka, ucieczka, zażywanie 

środków psychoaktywnych ): do - 20 pkt., 

5. Stosowanie przemocy psychicznej ( np. zastraszanie,  wyłudzanie mienia, manipulowanie) : do - 50 pkt., 

6. Przywłaszczenie, wymiana, pożyczanie lub handel rzeczami osobistymi, odzieżą : do – 30 pkt., 

7. Nieterminowy powrót z przepustki (spóźnienie w dniu powrotu z przepustki ): do - 5 pkt. (wpisuje osoba przyjmująca wychowanka 

powracającego z przepustki), 

8. Brak przepustki, podpisu rodzica/opiekuna lub nie zrealizowanie zaleceń z przepustki: - 2 pkt. (wpisuje osoba przyjmująca wychowanka 

powracającego z przepustki), 

5. Każdy dzień nieobecności nieusprawiedliwionej: - 15 pkt. (wpisuje wychowawca podsumowujący dzień), 

9. Powrót z przepustki pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających: do - 50 pkt., 

10. Palenie papierosów: do – 15 pkt., 

11. Wulgaryzmy: do - 5 pkt., 

12. Niszczenie mienia: do - 50 pkt. (niezależnie od pokrycia kosztów szkód), 

14. Posiadanie lub używanie bez zezwolenia kadry przedmiotów zabronionych ( np. telefonów i akcesoriów komórkowych, sprzętu elektronicznego, 

pieniędzy): do - 50 pkt., 

15. Wnoszenie, posiadanie lub używanie ostrych niebezpiecznych narzędzi oraz środków odurzających, w tym odżywek i suplementów sportowych: 

-50 pkt., 

16. Wszelkie próby samookaleczenia się, w tym także wykonywania tatuaży: - 50 pkt., 

17. Przebywanie w nie swojej sypialni bez pozwolenia wychowawcy: - 10 pkt., 

18. Nie wykonanie polecenia: do - 10 pkt., 

19. Zamykanie drzwi w pokojach: - 5 pkt. , 

20. Znieważenie, lekceważenie wychowawcy: - 50 pkt., 

21. Utrudnianie prowadzenia zajęć, nie uczestniczenie w zajęciach  lub zakłócanie realizacji planu dnia: do - 50 pkt., 

22. Nie przestrzeganie innych postanowień, ustaleń i zarządzeń, rażąco naganne zachowanie: do - 50 pkt., 

Podsumowanie punktacji następuje każdego dnia po zakończonych zajęciach, wychowawca sprawujący dyżur ma obowiązek poinformowania 

podopiecznych o uzyskanych punktach dodatnich i ujemnych, zlicza sumę punktów i dokonuje odpowiedniego wpisu w zeszycie.  

Wychowawca przed podsumowaniem punktacji, ma prawo, jeśli uzna to za słuszne i pożądane z punktu widzenia oddziaływań 

wychowawczych, zamienić punkty ujemne na alternatywną karę, adekwatną do przewinienia. Ustala w tym celu warunki zadośćuczynienia 

z wychowankiem, w przypadku nie wywiązania się z umowy podopieczny otrzymuje podwójną ilość punktów minusowych przewidzianych 

za dane zachowanie w ekonomii punktowej.   

V. Zasady samooceny wychowanków w ramach ekonomii punktowej: 

Wychowanek może ocenić swoje zachowanie na max 10 pkt. Maksymalna punktacja w ramach samooceny przysługuje wychowankom, którzy 

spełniają kryterium wyjazdu na przepustkę. Samoocena odbywać się będzie w czwartek na podsumowaniu grupy (przy okazji liczenia punktów) - 

wychowanek dokonuje samooceny, a grupa ma prawo głosu czy zgadza się z ilością punktów przyznanych sobie przez oceniającego się. Samoocena 

wymaga adekwatnej argumentacji ze strony wychowanka. Punkty z samooceny wpisuje się po akceptacji ich ilości przez wychowawcę dyżurującego 

w Ośrodku i nauczyciela podsumowującego tydzień w szkole. 

VI. Tygodniowe podsumowanie. 

Podsumowanie punktacji następuje w czwartek po zajęciach programowych, a w szkole po ostatniej lekcji – w obecności uczniów. Polega ono na 

zsumowaniu liczby punktów ujemnych i dodatnich oraz obliczenie średniej dla danej grupy. Punktacja obejmuje 7 dni, od piątku do czwartku. W 

przypadkach krótszego okresu rozliczeniowego (dni wolne ze względu na święta), punktację oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu 

wychowanków w placówce (30 pkt. / 1 dzień). W szczególnych przypadkach liczbę punktów potrzebnych w danym tygodniu na otrzymanie 
przepustki określa pedagog placówki. 

VII. Przepustki 

Wychowanek jedzie na przepustkę, jeżeli w dwóch tygodniach poprzedzających wyjazd uzyskał co najmniej 100 pkt i jeśli : 

1. uzyskał 170 pkt. oraz do 10 ujemnych punktów w Ośrodku– wyjazd w piątek, 

2. uzyskał 140 pkt. oraz do 15 ujemnych punktów w Ośrodku– wyjazd w sobotę, 

3. uzyskał 150 pkt. oraz do 10 ujemnych punktów w Szkole – wyjazd w piątek, 

4. uzyskał 120 pkt. oraz do 15 ujemnych punktów w Szkole – wyjazd w sobotę. 

Pierwsza przepustka: 

- nowoprzyjęty wychowanek jedzie na przepustkę po 4 tygodniach pobytu w placówce, uzyskaniu sądowej zgody na przepustki do domu 

rodzinnego (na wniosek wychowawcy, skierowany do dyrektora ZPR-S, który przesyła go do sądu) oraz uzyskaniu określonej ilości punktów. 

Kolejne przepustki : 

- po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, podczas którego przebywał w domu wyłącznie za zgodą dyrektora placówki – zgodnie z regulaminem, 

- po niepowrocie z przepustki i z ucieczki – wychowanek pozostaje w placówce proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności, nie mniej niż 2 

weekendy. Ponadto w każdym tygodniu musi zdobyć co najmniej 100 pkt. Decyzję podejmuje kadra pedagogiczna lub pedagog po konsultacji z 

dyrektorem oraz wychowawcą klasy i grupy. 

- wyjazd na przepustkę po każdorazowej nieobecności będzie możliwy po nadrobieniu zaległości szkolnych wg. ustaleń wynikających z  karty  

 

 Wychowanek  nie jedzie  na przepustkę:  

- jeśli powrócił z ucieczki lub nie powrócił z przepustki w wyznaczonym terminie i/lub uzyskał w dwóch poprzednich tygodniach mniej niż 100 pkt., 

- nie uzyskał w wysterczającej ilości punktów w ekonomii punktowej określonych w punkcie VII, 

- ma wstrzymane przepustki. 
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W przypadku wstrzymania urlopowania:  Wychowanek w przypadku wstrzymania przepustki np. po ucieczce, pozytywnym wyniku na obecność 

narkotyków, ograniczenia przywilejów przez zespół, w celu wypracowania prawa do urlopowania zobowiązany jest do uzbierania w dwóch 

tygodniach poprzedzających tydzień wyjazdowy    100 pkt. dodatnich, a liczba otrzymanych punktów ujemnych nie może przekraczać 20. W 

ostatnim tygodniu wyjazdowym wychowanek zobowiązany jest do uzbierania sumy punktów określonej w punkcie VII. Niespełnienie tego warunku 

skutkuje wstrzymaniem urlopowania o następny tydzień.  

 

VIII. Przyznawanie nagród : Wychowankowi, który uzyskał min. 250 pkt. w tygodniowym podsumowaniu ekonomii punktowej przysługuje 

pochwała do zeszytu obserwacji (wpisuje wychowawca podsumowujący tygodniową ekonomię punktową). 

 

IX. Przyznawanie przywilejów: Podopieczny w związku z dobrym zachowaniem i postępami w procesie socjalizacji może uzyskać przywileje w 

dwojaki sposób:  

1. Przywilej może zostać udzielony przez Zespół ds. planowania i koordynowania udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na 

comiesięcznym posiedzeniu po dokonaniu analizy funkcjonowania wychowanka lub przywilej może zostać udzielony przez wychowawcę grupy na - 

podstawie zeszytu punktacji 
2. Przywilej może zostać udzielony jeśli podopieczny nie otrzymał w danym tygodniu żadnych punktów ujemnych w Internacie i w Szkole. 

Wychowanek otrzymuje wybrany przez siebie przywilej w czwartek po podliczeniu punktacji. Przywilej zostaje utracony z chwilą kiedy 

podopieczny otrzyma punkty minusowe do zeszytu punktacji,  

3. Przywileju nie przyznaje się jeśli wychowanek skorzystał z możliwości zamiany punktów minusowych na adekwatna karę. 

4. Przyznanie przywileju odbywa się poprzez wpisanie go do zeszytu ”z” przez wychowawcę podsumowującego tygodniowa ekonomię punktowa. 

5. Przywileju nie przyznaje się w tygodniu następnym jeśli w tygodniu poprzednim wychowanek wykorzystał przywilej na anulowanie punktów 

ujemnych  (-15) 
 

Wychowanek ma prawo do następujących przywilejów:  

w Ośrodku: 

- możliwość dokonywanie dodatkowych zakupów 1 raz w tygodniu do kwoty 10 zł, 

- przyznanie jednorazowej dodatkowej przepustki, termin jej wykorzystania pozostaje do dyspozycji p. Dyrektor, 

- możliwość wykonania telefonu do bliskiej osoby, 1 raz w tygodniu, 

- możliwość korzystania ze własnego telefonu komórkowego, na własną odpowiedzialność przez jedno popołudnie w tygodniu od zakończenia lekcji 

do godz. 20.30, na warunkach ustalonych z wychowawcą sprawującym dyżur, nie przestrzeganie ustalonych zasad skutkuje natychmiastowym 

odebraniem przywileju i brakiem możliwości korzystania z niego w przyszłości. Zasady obejmują m.in.: zakaz korzystania z telefonu na zajęciach, 

udzielania telefonu osobom trzecim, wychodzenia na niedozwolone strony internetowe.  

- zgoda na oglądanie telewizji do godziny 22 w piątek i sobotę, 

- możliwość udziału w wycieczce (do kina, na basen itp.), 

- możliwość posiadania i używania sprzętu RTV, 

- talon na dodatkowe punkty dodatnie (20 pkt.) lub anulowanie punktów ujemnych (do -15 pkt.), 

- przyznanie możliwości wyboru dnia w których punkty będą liczyć się podwójne, 1 raz w tygodniu (podopieczny po zakończonym dyżurze zgłasza 

taką informację do wychowawcy, który dokonuje odpowiedniej adnotacji w zeszycie), 
- możliwość rozpoczęcia nowego tygodnia z kompletem punktów 200, wychowanek nadal może otrzymywać punkty dodatnie, a punkty ujemne są 

odliczane od posiadanej puli, wyjazd na przepustkę następuje zgonie z zasadami ogólnymi, w przypadku otrzymania ujemnych punktów 

wychowanek nie ma praca do korzystania z przywileju w następnym tygodniu  
-  możliwość korzystania z portali społecznościowych pod nadzorem wychowawcy podczas zajęć w sali komputerowej. 
-możliwość dłuższego spaceru (do 3 godzin) pod nadzorem rodziców/opiekunów podczas weekendowych odwiedzin  
-Dodatkowo dla osób najlepiej pracujących na nauce własnej, przewiduje się możliwość korzystania z sali TV każdego dnia do godziny 21, z każdej 

grupy wychowawca sprawujący dyżur wybiera 2 osoby, które otrzymują taką możliwość  

 

W szkole: 

- przyznanie dnia bez pytania i kartkówek - 1 raz w tygodniu, 

- przyznanie dnia bez oceny niedostatecznej 1 raz w tygodniu, 

- przyznanie możliwości do wyboru dnia w których punkty będą liczyć się podwójne, 1 raz w tygodniu. 
- możliwość rozpoczęcia nowego tygodnia z kompletem punktów 180,  wychowanek nadal może otrzymywać punkty dodatnie, a punkty ujemne są 

odliczane od posiadanej puli, wyjazd na przepustkę następuje zgonie z zasadami ogólnymi 
 

Wychowanek, który regularnie przez 4 tygodnie uzyskiwał prawo do korzystania z przywileju w ramach nagrody otrzymuje tydzień (od 

piątku do czwartku), w którym jego zachowanie nie jest oceniane w ramach ekonomii punktowej (nie otrzymuje on punktów dodatnich ani 

ujemnych). Decyzję o jego przepustce w oparciu o regulamin wychowanków w „tygodniu bez punktów” podejmuje wychowawca klasy i 

wychowawca sprawujący dyżur w czwartek.  

 

 

VI. Zasady dodatkowe: 

- w uzasadnionych „nagłych” przypadkach wychowawca klasy i/lub wychowawca może zwrócić się do Dyrektora, bądź 

pedagoga o jednorazowe wstrzymanie bądź przyznanie przepustki konkretnemu wychowankowi, 

- na prośbę rodzica powrót z przepustki może nastąpić na pół godziny przed zajęciami edukacyjnymi, jeśli kadra pedagogiczna 

wyrazi zgodę. 

 

W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki ma prawo wstrzymać lub przyznać przepustkę niezależnie od zasad ekonomii punktowej. 

 

......................................                                                                               

 data                                                                        

 

 

…………………………………..                                       …………………………………………… 

podpis wychowanka                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Aktualizacja: Aleksandra Horbal, Katarzyna Kuncewicz-Sośnicka, Dorota Wagner, Ewa Wieczorek 
Zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej w dniu 30.08.2016r. 


