Regulamin odwiedzin
Podstawa prawna:
Art. 66, §4 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U.2018.969).

1. Prawo do odwiedzin ma każda wychowanka ZP i SdN w Koronowie.
2. Wychowanka przebywająca w izbie chorych może przyjmować odwiedzających
wówczas, gdy pozwalają na to względy medyczne.
3. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach od 10 00 do 1300
w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora placówki. Dyrektor lub
upoważniony pracownik pedagogiczny odnotowuje dane osób odwiedzających w
„Rejestrze odwiedzin”; rodzicom lub opiekunom prawnym udziela informacji na
temat sytuacji wychowawczo - dydaktycznej nieletnich.
4. Wejście na teren placówki odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Prawo
do wejścia na odwiedziny mają osoby znajdujące się w karcie „Wykaz Osób
Odwiedzających Wychowankę” prowadzonym przez dyrektora. Kartę zakłada się
przy przyjęciu wychowanki do placówki. Dyrektor akceptuje listę, nikt nie ujęty na
liście nie może wejść do placówki na odwiedziny.
5. Uchylony.
6. Podczas odwiedzin wychowanka może otrzymać paczkę z żywnością, środkami
higienicznymi i przedmiotami osobistego użytku; paczka jest przekazywana
wychowance po uprzednim skontrolowaniu zawartości w jej obecności.
7. Wychowanka może otrzymać pieniądze, które osoby odwiedzające przekazują
pracownikowi udzielającemu widzenia za pokwitowaniem. Wychowanka korzysta z
nich na zasadach przyjętych w regulaminie placówki.
8. Osoby odwiedzające nie mogą przekazywać alkoholu, środków odurzających
i psychotropowych.
9. Nie zostanie udzielona zgoda na wejście do placówki osobom będącym pod
wpływem alkoholu i środków odurzających.
10. Telefony komórkowe osoby odwiedzające deponują w dyżurce pracowników
ochrony.

11. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa placówki dyrektor może
na czas określony wstrzymać odwiedziny lub ograniczyć czas ich trwania. W
przypadku wychowanki schroniskowej uwzględnia się ograniczenia kontaktów
zgodnie z zaleceniem sądu lub organu do dyspozycji którego pozostaje nieletnia.

Komisja Wychowania, 4.04.2014

Dokument podpisany znajduje się do wglądu u dyrektora
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie
Maciej Leciejewski

Aktualizacja dokumentu z dnia 8.09.2014 r. w zakresie:
1. Aktualizacja podstaw prawnych.
2. Dostosowanie regulaminu w pkt. 5 do wymogów prawnych i zaleceń pokontrolnych DWOiP.
Aktualizacja dokumentu z dnia 21.04.2017 r. w zakresie:
1. Aktualizacja publikatora podstawy prawnej - Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2016.1654 ze zm.)
2. Dostosowanie regulaminu w pkt. 4 i 5 do rekomendacji DSRiN pismem z dnia 3.03.2017 r.,
nr DSRiN-III-7050-22/17.
Aktualizacja dokumentu z dnia 17.12.2018 r. w zakresie:
1. Aktualizacja publikatora podstawy prawnej.

