
REGULAMIN ODWIEDZIN WYCHOWANKÓW 

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM W KAMIONKU WIELKIM. 

1. Do odwiedzin mają prawo: 

a) rodzice i pod ich opieką nieletnie rodzeństwo wychowanka 

b) opiekunowie prawni 

c) bliscy krewni o ustalonym stopniu pokrewieństwa (dziadkowie) 

d) w szczególnych przypadkach, w formie nagrody, wychowawca dyżurujący może 

wyrazić zgodę na odwiedziny osób trzecich- pełnoletnich. 

2. Odwiedziny rodziców i opiekunów odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej, w 

każdą sobotę i niedzielę po wcześniejszym uzgodnieniu z bezpośrednim wychowawcą 

dziecka, a w szczególnych przypadkach z dyrektorem placówki.  

3. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach rodzice mogą odwiedzać nieletnich w 

dni powszednie po zajęciach lekcyjnych za zgodą wychowawcy.  

4. Na teren Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim nie mają 

wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji 

psychoaktywnych. 

5. Osobie nietrzeźwej, agresywnej, wulgarnej nie umożliwia się kontaktu z 

wychowankami. 

6. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i wychowawca dyżurujący w 

uzasadnionych względami wychowawczymi przypadkach, może dokonać kontroli 

zawartości wnoszonych podczas odwiedzin na teren Ośrodka paczek, bagaży, odzieży 

itp. 

7. Wobec osób odwiedzających obowiązuje zakaz wnoszenia na teren Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego przedmiotów, których posiadanie przez nieletniego jest 

zabronione, a w szczególności: broni, materiałów wybuchowych i łatwo polanych, 

niebezpiecznych narzędzi, leków, telefonów i środków łączności, alkoholu, 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.  

8. Odwiedzający zobowiązany jest do: 

a) trzeźwości w czasie odwiedzin 

b) posiadania dokumentu tożsamości 

c) przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających i 

leków podczas odwiedzin.  

d) przekazanie w depozyt na czas odwiedzin telefonu komórkowego 

e) podporządkowania się normom obowiązującym w placówce 

f) dostosowania się do poleceń pracowników placówki 

9. Niepodporządkowanie się którejkolwiek z zasad uniemożliwia odwiedziny lub 

powoduje ich zakończenie oraz nakaz opuszczenia placówki. 

10. W razie zachowania odwiedzającego niezgodnie z prawem lub obowiązującymi 

normami w uzasadnionych przypadkach o fakcie powiadamiany jest Dyrektor, Policja 

oraz Sąd.  



11. Dyrektor może odmówić zgody na odwiedziny: 

a) w sytuacji kontaktu zagrażającego porządkowi prawnemu i bezpieczeństwu Ośrodka 

b) w sytuacji, gdy odwiedziny mogą negatywnie wpłynąć na przebieg procesu 

resocjalizacji wychowanka. 

12. W przypadku odmowy udzielenia zgody na odwiedziny, Dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia wychowanka i Sąd o powodach decyzji.  

13. W sprawach nie ujętych w Regulaminie Odwiedzin decyzję podejmuje Dyrektor 

Ośrodka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA ODWIEDZIN 

1. Osoba odwiedzająca po przybyciu do placówki powinna zgłosić się do 

wychowawcy grupy wychowawczej i okazać dowód potwierdzający jego 

tożsamość co odnotowuje się w Rejestrze Odwiedzin grupy wychowawczej. 

2. W Rejestrze Odwiedzin odnotowuje się: datę odwiedzin, czas odwiedzin, imię i 

nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osoby odwiedzającej, nr dowodu 

osobistego, treść ustaleń w czasie odwiedzin, przedmioty przekazane 

wychowankowi i podpis osoby przekazującej, imię i nazwisko pracownika, uwagi 

dotyczące odwiedzin. W przypadku stwierdzenia, że osoba odwiedzająca znajduje 

się pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych fakt ten odnotowuje 

się również w Rejestrze Odwiedzin i uniemożliwia się kontakt z wychowankiem. 

3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem 

Odwiedzin Wychowanków i określenia czasu odwiedzin. Termin zakończenia 

odwiedzin ostatecznie określa dyżurujący wychowawca.  

4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania przedmiotów i innych 

artykułów wnoszonych na teren placówki. Artykuły spożywcze okazuje się ze 

względów sanitarnych. Środki finansowe (dla wychowanka), leki (własne) i 

telefony komórkowe(własne) należy bezwzględnie przekazać do depozytu 

wychowawcy pełniącemu dyżur na czas odwiedzin za potwierdzeniem w 

Rejestrze Odwiedzin. 

5. O długości i miejscu odwiedzin na terenie Ośrodka decyduje wychowawca 

dyżurujący, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w grupie wychowawczej bądź 

placówce.  

6.  Do informowania odwiedzających o przebiegu i efektach procesu 

resocjalizacyjno-wychowawczego i edukacji wychowanka upoważniony jest 

tylko wychowawca z grupy macierzystej. 

7.  Osoby odwiedzające odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone podczas 

odwiedzin.  

8. Wyjście poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanków posiadających 

zgodę sądu i spełniających wymogi regulaminowe są realizowane na podstawie 

zasad urlopowania po pisemnym oświadczeniu rodzica bądź opiekuna prawnego 

o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. O terminie decyduje wychowawca 

prowadzący. W przypadku braku zgody sądu o wyjściu poza placówkę decyduje 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.  

9. W Ośrodku istnieje możliwość bezpłatnego noclegu dla odwiedzających rodziców 

i opiekunów prawnych wychowanków. Nocleg może nastąpić po wcześniejszym 

ustaleniu z wychowawcą macierzystym, który zobligowany jest do zabezpieczenia 

dla odwiedzających pościeli i powiadomieniu o tym fakcie Dyrektora MOW. 

Ostateczną zgodę wydaje Dyrektor Ośrodka.  

Nie przestrzeganie powyższych ustaleń może skutkować podjęciem przez 

Dyrektora MOW decyzji o ograniczeniu kontaktów lub ich całkowitym zakazie.  


