
 

 

Zarządzenie nr 11/2011 

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2011 r. 

w sprawie regulaminu odwiedzin. 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 4 ust. 3 pkt 4 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

 

 

 

§ 1 

 

Dyrektor zarządza realizację odwiedzin zgodnie z regulaminem odwiedzin stanowiącym załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Dyżury w miejscu i czasie odwiedzin pełnią pracownicy pedagogiczni Ośrodka zgodnie z planem 

dyżurów. 

 

2. Pracownik obecny w czasie odwiedzin zapewnia realizację odwiedzin zgodnie z regulaminem 

odwiedzin stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

§ 3 

 

1. Traci moc zarządzenie nr 20/2009 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie 

Wlkp.  z dnia 26  października 2009 r. w sprawie regulaminu odwiedzin. 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. 

 

 

 

Paweł Rudnicki  

Dyrektor MOW w Koźminie Wlkp. 

 

 

 

 

Koźmin Wlkp., 30 sierpnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 



 do Zarządzenia nr 11/2011 

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2011 r. roku w sprawie regulaminu odwiedzin. 

 

 

REGULAMIN ODWIEDZIN POŁĄCZONYCH Z KONSULTACJAMI
1
 

 

1. Odwiedziny w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wielkopolskim odbywają się: 

1) w wyznaczone niedziele i święta w godzinach od 9.00 do 12.00 – konsultacje psychologiczno-

pedagogiczne dla wychowanków i rodziców; 

2) w wyznaczone piątki od godz. 15.00 do 18.00 – konsultacje edukacyjne nauczycieli dla 

uczniów i rodziców; 

3) w pokoju odwiedzin lub wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu; 

4) w obecności pracownika pedagogicznego; 

5) po okazaniu pracownikowi dyżurującemu dowodu tożsamości i stwierdzeniu uprawnienia 

do odwiedzin. 

 

2. Obowiązuje zakaz: 

1) wchodzenia na teren Ośrodka osób w stanie wskazującym na zażycie środków 

psychoaktywnych; 

2) wnoszenia na teren Ośrodka alkoholu, środków odurzających, leków i innych przedmiotów 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu; 

3) palenia papierosów; 

4) używania telefonów komórkowych. 

 

3. Jeżeli sąd nie zakazał kontaktów, w odwiedzinach uczestniczyć mogą: rodzice i pod ich opieką nieletnie 

rodzeństwo wychowanka, dziadkowie lub opiekunowie prawni wychowanka. 

 

4. Dyrektor może odmówić zgody na odwiedziny: 

1) w sytuacji kontaktu zagrażającego porządkowi prawnemu i bezpieczeństwu Ośrodka; 

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

wychowanka.  

 

5. W przypadku odmowy udzielenia zgody na odwiedziny, Dyrektor niezwłocznie zawiadamia wychowanka 

i sąd o powodach decyzji. 

 

6. Odwiedziny są rejestrowane w Rejestrze Odwiedzin, w którym odnotowuje się: datę odwiedzin, imię 

i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osoby odwiedzającej po sprawdzeniu tożsamości na podstawie 

okazanego dokumentu tożsamości, przebieg odwiedzin, treść ustaleń w czasie odwiedzin, przedmioty 

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

 

7. Czas odwiedzin może być przedłużony przez pracownika pedagogicznego po konsultacji z Dyrektorem 

Ośrodka. 

 

8. Pracownik pedagogiczny upoważniony jest do informowania odwiedzających o przebiegu i efektach 

procesu resocjalizacyjno-wychowawczego i edukacji wychowanka. 

 

9. Odwiedzający okazuje wszystkie przedmioty i artykuły spożywcze przywiezione dla wychowanka 

pracownikowi pełniącemu dyżur w czasie odwiedzin. 

 

10. Środki pieniężne dla wychowanka i inne przedmioty wartościowe przekazywane są przez odwiedzających 

pracownikowi pedagogicznemu do depozytu za potwierdzeniem w Rejestrze odwiedzin. 

 

11.  Osoby odwiedzające odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone podczas odwiedzin. 

 

12. W sprawach nie ujętych w Regulaminie Odwiedzin decyzję podejmuje Dyrektor Ośrodka. 

                                                 
1
 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora MOW w Koźminie Wielkopolskim. 


