załącznik do zarządzenia nr 1/2012
Wierzchowo Dworzec, 01. stycznia 2012 r.

REGULAMIN
przyznawania „Kieszonkowego”
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec.
1. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii mogą otrzymywać kieszonkowe ze względu
na sytuację materialną wychowanka, za właściwą postawę, aktywność, zaangażowanie i godne
reprezentowanie Ośrodka.
2. Na zróżnicowanie wysokości kieszonkowego ma wpływ sytuacja materialna wychowanka, całość
postępowania wychowanka w danym miesiącu, jego osiągnięcia w nauce, postawa podczas zajęć
socjoterapii, aktywność w czasie zajęć w internacie oraz ocena z zachowania uzyskana w ostatnim
okresie.
3. Kieszonkowe w zależności od oceny i ilości uzyskanych punktów z zachowania kształtować się będzie
w następujący sposób:
Ocena z zachowania
naganna
zadowalająca

dobra

bardzo dobra

wzorowa

Ilość punktów
0 - 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kwota kieszonkowego
0 zł
10 zł
11 zł
12 zł
13 zł
14 zł
20 zł
22 zł
24 zł
28 zł
30 zł
32 zł
36 zł
38 zł
40 zł

4. Wychowankowie bez oceny nie otrzymają kieszonkowego.
5. W przypadku ucieczki lub nieusprawiedliwionej nieobecności spowodowanej nie zgłoszeniem się w
ustalonym terminie z urlopu lub przepustki, wychowanek traci prawo do kieszonkowego przez okres
3 miesięcy.
6. W przypadku szczególnego wykroczenia przeciwko regulaminowi placówki (m.in.: wykonaniu
tatuażu, dokonaniu samouszkodzeń, działaniu agresją czynną wobec drugiej osoby) - co zostanie
udokumentowane w środku dyscyplinarnym -wychowanek może traci prawo do kieszonkowego na
okres 2 miesięcy.
7. Za szczególne osiągnięcia i wyróżniającą postawę wychowanek w formie nagrody (raport pochwalny)
może otrzymać wyższe kieszonkowe od tego wynikającego z wcześniejszych ustaleń.
8. Wysokość kieszonkowego ustala indywidualnie dla wychowanka Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z
pracownikami pedagogicznymi placówki.
9. Kieszonkowe wypłacane jest miesięcznie do 20-go dnia każdego miesiąca.
10. Wychowanek otrzymuje kieszonkowe za miesiąc, w którym przebywał cztery tygodnie w ośrodku i
uzyskał pozytywną ocenę.
11. Należne kieszonkowe przekazywane jest wychowawcy z grupy, a dokumentowane w „Zeszycie
bieżącej obsługi oszczędności wychowanka”.
12. O wysokości naliczanego kieszonkowego wychowanek zostaje poinformowany przez wychowawcę w
internacie.
13. Wszelkie należności wynikające z niewłaściwego zachowania wychowanka (zniszczenia mienia,
mandaty, kary pieniężne, grzywny itp.) będą pokrywane z oszczędności wychowanka.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

