ZASADY ODWIEDZIN WYCHOWANEK W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM
IM. JANUSZA KORCZAKA W KWIDZYNIE
1. Każda wychowanka, niezależnie od stopnia dostosowania społecznego, ma prawo do odwiedzin
przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Do odwiedzin wychowanek na ustalonych poniżej zasadach mają także prawo:
1) krewni o ustalonym stopniu pokrewieństwa,
2) inne osoby spoza rodziny.
3. Wychowanka, którą odwiedzają osoby spoza rodziny powinna posiadać pisemną zgodę rodziców,
opiekunów prawnych lub opiekuna indywidualnego na odwiedziny tych osób.
4. Osoby spoza rodziny mogą odwiedzać wychowankę, która posiada posiadać minimum poprawny
stopień dostosowania społecznego.
5. Zgoda pisemna nie dotyczy sytuacji, gdy odwiedziny osób spoza rodziny odbywają się w obecności
rodziców/opiekunów prawnych.
6. O miejscu i czasie trwania odwiedzin decyduje pracownik pedagogiczny.
7. W szczególnych przypadkach, za zgodą Zespołu III, wychowanka może posiadać niższy stopień
dostosowania społecznego niż poprawny.
8. Wszyscy odwiedzający zobowiązany są do:
3) trzeźwości w momencie przyjazdu,
4) posiadania dokumentu tożsamości,
5) przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających podczas
odwiedzin oraz palenia papierosów,
6) podporządkowania się zasadom obowiązującym w placówce, m.in. dotyczących
przekazywania środków pieniężnych, telefonów i innych wartościowych rzeczy,
7) dostosowania się do poleceń pracowników placówki.
9. W przypadku gdy odwiedzający zachowuje się niezgodnie z ustalonymi zasadami możliwe jest
odmówienie odwiedzin lub zakończenie odwiedzin oraz nakaz opuszczenia terenu placówki.
10. W uzasadnionych przypadkach o fakcie zachowania odwiedzającego niezgodnego
z prawem lub obowiązującymi normami powiadamiany jest dyrektor i Policja.
11. Procedura odwiedzin:
1) odwiedziny powinny odbywać się w miejscu wyznaczonym przez wychowawcę.
2) nad przebiegiem odwiedzin czuwa wychowawca, który:
a) ocenia trzeźwość i tożsamość odwiedzających, zapisuje dane personalne w zeszycie
odwiedzin,
b) ustala, w formie ustnego oświadczenia, czy odwiedzający nie mają ze sobą: alkoholu,
środków psychoaktywnych, leków, materiałów lub środków niebezpiecznych dla zdrowia
i życia,
c) zapoznaje odwiedzających z zasadami odwiedzin, którzy własnoręcznym podpisem w
zeszycie odwiedzin akceptują te zasady i się do nich dostosowują,
d) określa czas trwania i miejsce odwiedzin.
12. Na prośbę odwiedzającego pracownik pedagogiczny może udzielić indywidualnej przepustki poza
teren Ośrodka wychowance posiadającej minimum zadowalający stopień dostosowania społecznego.
Pracownik pedagogiczny odnotowuje w zeszycie przepustek informacje o szczegółach udzielonej
przepustki zgody wraz z zobowiązaniem odwiedzającego do opieki nad wychowanką i terminowego
powrotu do placówki. Przepustka dotyczy wyjścia wychowanki z rodzicem/opiekunem prawnym lub
w szczególnych przypadkach, wynikających z sytuacji rodzinnej, także z inną osobą.

