INFORMATOR
dla rodziców/opiekunów prawnych

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie
ul. Dworcowa 36, 86-010 KORONOWO
telefon: 52 382 22 75
https://www. koronowo.zpisdn.gov.pl/

Dyrektor: Maciej Leciejewski
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SZKOŁA i WARSZTATY
W placówce funkcjonują szkoły:

Szkoła Podstawowa w Koronowie,
86-010 Koronowo, ul. Dworcowa 36.

Branżowa Szkoła I Stopnia w Koronowie,
86-010 Koronowo, ul. Dworcowa 36.
W zależności od potrzeb szkoła kształci w zawodach




KRAWIEC
FRYZJER
KUCHARZ

Dyrektorem szkoły jest Pani Ewa

Kępa

Kierownikiem warsztatów szkolnych jest Pani Agnieszka

Nadolna

W szkole i warsztatach szkolnych wychowanki przebywają
od godziny 8:00 do godziny 15:05
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INTERNAT
Zajęcia w internacie są od godziny 15:05 do godziny 8:00 dnia następnego
Plan zajęć w internacie w dni powszednie:
0600 - 0800 - zajęcia poranne – pobudka, gimnastyka, toaleta poranna, dyżury porządkowe, śniadanie,
przygotowanie do zajęć w szkole i w warsztatach,
0800 - apel poranny;
1505 - apel popołudniowy;
00
15 - 1630 - czas wolny (kontrolowany),
1630- 1930 - zajęcia terapeutyczne, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze zajęcia/spacer na
świeżym powietrzu, zajęcia wychowawcze, nauka własna,
30
18 – kolacja, kontynuacja nauki własnej;
1930- 2130 - zajęcia wieczorne – oglądanie programów telewizyjnych, dyżury porządkowe, toaleta;
2130- 0600 - cisza nocna.

Plan zajęć w internacie w niedziele i święta:
0800- 0900
0900- 0920
1000-1300
0920- 1300
1330
20
13 - 1420
1420- 1800
1800- 1820
1820- 2130
2130- 0600

- pobudka, toaleta poranna, dyżury porządkowe;
- śniadanie;
- odwiedziny wychowanek
- odrabianie lekcji, czytanie lektur, oglądanie telewizji, rekreacja na świeżym powietrzu;
- obiad;
- dla chętnych spowiedź i msza św., zajęcia opiekuńcze;
- zajęcia rekreacyjno-sportowe, imprezy, zajęcia/spacery na świeżym powietrzu;
- kolacja;
- dyżury porządkowe, toaleta wieczorna, czas wolny (kontrolowany), oglądanie
programów telewizyjnych;
- cisza nocna.

W internacie prowadzone są (w różne dni tygodnia w godz. 16:45 – 18:15)
 Zajęciach koła plastycznego.
 Zajęciach koła teatralnego.
 Zajęcia koła muzycznego.
 Zajęciach koła sportowego.
 Zajęcia kynoterapeutyczne.
 Zajęciach terapeutyczne i socjoterapeutyczne.
 Zajęciach biblioteczne.
Kierownikiem internatu jest Pan Zbigniew

Kłys
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POMOC MEDYCZNA
W przypadku problemów zdrowotnych pomocy udziela pielęgniarka.
Na terenie placówki dziewczęta mogą korzystać z pomocy:
 lekarza rodzinnego, internisty,
 lekarza ginekologa,
 lekarza psychiatry,
 lekarza dentysty.
W przypadku innych dolegliwości korzystają z przychodni i lekarzy specjalistów w
ramach NFZ.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
I PEDAGOGICZNA
Wychowanki mogą korzystać z pomocy/porady psychologa i pedagoga.
Specjalnie dla dziewcząt organizowane są:









Indywidualne rozmowy wyciszające emocje z psychologiem, pedagogiem.
Indywidualne rozmowy z psychologiem, pedagogiem o własnych problemach.
Terapia indywidualna.
Terapia grupowa.
Terapia uzależnień.
Socjoterapia.
Zajęcia relaksacyjne.
Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych.

Udzielamy też pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom, czy opiekunom
prawnym. Prowadzimy dla nich działania interwencyjne, mediacyjne, porady
i konsultacje.
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OBOWIĄZKI I PRAWA
1. Wychowanka ma prawo do:
a) zapoznania się z przysługującymi jej prawami,
b) zapoznania się z obowiązkami,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz
wszelkimi przejawami okrucieństwa,
e) dostępu do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach
dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej zakładu,
f) informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego,
g) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych,
h) odzieży, bielizny, obuwia, materiałów szkolnych i podręczników, sprzętów i środków
czystości,
i) dostępu do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, w tym w szczególności
wychowance
w ciąży, w czasie porodu i po porodzie,
j) życzliwego traktowania,
k) ochrony więzi rodzinnych,
l) wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych,
m) do pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
n) poszanowania prywatności, z ograniczeniami wynikającymi z rodzaju zakładu,
o) uczestnictwa w życiu zakładu,
p) otrzymywania paczek z żywnością, książkami, ubraniami i innymi przedmiotami
osobistego użytku,
q) kontaktu z osobami bliskimi oraz innymi osobami poprzez odwiedziny, kontakt
telefoniczny i korespondencję,
r) codziennego, co najmniej godzinnego pobytu w ciągu doby na świeżym powietrzu, o ile
warunki atmosferyczne na to pozwalają,
s) składania skarg i wniosków,
t) zgodnie ze swoją wolą lub rodziców (opiekunów) do wykonywania praktyk religijnych
i korzystania z posług religijnych oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach
odprawianych w zakładzie/schronisku w dni świąteczne, słuchania nabożeństw
transmitowanych przez środki masowego przekazu, a także do posiadania książek, pism,
przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych.
u) korzystania z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka.
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2. Wychowanka ma obowiązek:
a) przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w ZP i SdN w Koronowie,
b) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia,
c) uczestniczyć w procesie resocjalizacji,
d) wykonywać polecenia przełożonych,
e) odnosić się do wychowanków oraz innych osób z poszanowaniem ich godności,
f) dbać o stan zdrowia i higienę osobistą,
g) dbać o schludny wygląd i kulturę słowa,
h) utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa,
i) przekazać do depozytu dokumenty i przedmioty wartościowe,
j) wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym związane
z funkcjonowaniem zakładu,
k) powracać z urlopów i przepustek w terminie ustalonym przez dyrektora zakładu.

3. Wychowance nie wolno:
a) stosować przemocy fizycznej, psychicznej,
b) wnosić i spożywać na terenie ZP i SdN środków psychoaktywnych,
c) wnosić na teren ZP i SdN i posiadać przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych,
d) nosić rzeczy prywatnych jeżeli nie otrzymała na to zgody dyrektora ZP i SdN,
e) dokonywać ucieczek oraz udzielać innym pomocy przy ich dokonywaniu,
f) wykonywać tatuaży lub innych samouszkodzeń,
g) zakłócać ciszy nocnej,
h) posługiwać się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obraźliwymi albo gwarą używaną
w podkulturach o charakterze przestępczym,
i) samowolnie wymieniać się z innymi wychowankami odzieżą, obuwiem lub innymi
przedmiotami,
j) posiadać przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych,
k) namawiać innych do nieprzestrzegania regulaminu oraz zachowań agresywnych,
l) tworzyć grup o charakterze przestępczym.
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ZESTAWIENIE ADRESÓW INSTYTUCJI
do których można zwrócić się po pomoc

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,
tel. 22 23-90-74

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85 - 128 Bydgoszcz,
tel. 52 325 31 00

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz,
tel. 52 58-78-500

Sędzia nadzorująca ZP i SdN w Koronowie, SSR Kinga Mańkowska-Czepnik
V Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz, tel. 52 58-78-500

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa,
tel. 22 551 77 00

Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa,
Bezpłatny telefon: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212
dostępny u kierownika internatu w dni powszednie w godz. od 17:00 do 18:40.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa,
tel. 22 556 44 40

Europejski Trybunał Praw Człowieka, European Court of Human Rights,
Allée des Droits de l'Homme, 67000 Strasbourg, Francja
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NAGRODY W SdN
Za właściwe zachowanie, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe
przestrzeganie regulaminu schroniska lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce
wychowanka może być nagrodzona.

Nagrodami dla wychowanek schroniska dla nieletnich są:
1. Pochwała;
2. List pochwalny do rodziców albo opiekuna;
3. List pochwalny do sądu rodzinnego;
4. Zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska;
5. Nagroda rzeczowa lub pieniężna;
6. Zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby
nieletniej lub jego osób najbliższych;
7. Zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych;
8. Zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz
szkoleniach poza schroniskiem;
9. Skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
10. Udzielenie przepustki na okres do 3 dni - w każdym czasie sąd rodzinny może
zastrzec, że udzielenie przepustki wymaga jego zgody;
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NAGRODY W ZP
Za właściwe zachowanie, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe
przestrzeganie regulaminu schroniska lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce
wychowanka ZP może być nagrodzona.
Nagrodami dla wychowanek zakładu poprawczego są:
1. Pochwała;
2. List pochwalny do rodziców albo opiekuna;
3. List pochwalny do sądu rodzinnego;
4. Zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu;
5. Nagroda rzeczowa lub pieniężna;
6. Zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby
nieletniej lub jego osób najbliższych;
7. Zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych;
8. Zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz
szkoleniach poza zakładem;
9. Skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;
10.Udzielenie przepustki na okres do 3 dni - w każdym czasie sąd rodzinny może
zastrzec, że udzielenie przepustki wymaga jego zgody;
11.Udzielenie urlopu - w każdym czasie sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie
urlopu wymaga jego zgody;
12.Podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty
bazowej.
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ŚRODKI DYSCYPLINARNE
Środki dyscyplinarne stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków
wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w schronisku/zakładzie, zachowania
godzącego w dobro innych osób, ucieczki ze schroniska/zakładu lub
nieusprawiedliwionego niepowrócenia z przepustki, czy urlopu.
Środkami dyscyplinarnymi w SdN w ZP są:
1. Upomnienie;
2. Nagana;
3. Zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniej;
4. Zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniej;
5. Cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na
koszt schroniska na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo
opiekunem;
6. Obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej na okres do
3 miesięcy;
7. Cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres do
3 miesięcy;
8. Cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach
oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem na okres do 3
miesięcy;
9. Cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska na okres
do 3 miesięcy.
10. Nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie
ucieczki ze schroniska lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonej
przepustki.

02.04.2021
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