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Regulamin odwiedzin 

 

Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 poz. 1700). 

 

 
1. Prawo do odwiedzin ma każda wychowanka OOW w Koronowie. 

2. Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i święta w godzinach od 1000 do 1300 

w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora ośrodka. Dyrektor lub upoważniony 

pracownik pedagogiczny odnotowuje dane osób odwiedzających w „Rejestrze 

odwiedzin”; rodzicom lub opiekunom prawnym udziela informacji na temat sytuacji 

wychowawczo - dydaktycznej nieletnich. 

3. 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 ośrodka. Dyrektor akceptuje listę, osoby nie ujęte na liście nie mogą wejść 

do ośrodka na odwiedziny. 

4. Odwiedziny wychowanki są nadzorowane przez pracownika upoważnionego przez 

dyrektora ośrodka. 

5. Podczas odwiedzin wychowanka może otrzymać paczkę z oryginalnie zapakowaną 

żywnością, środkami higienicznymi i przedmiotami osobistego użytku; paczka jest 

przekazywana wychowance po uprzednim skontrolowaniu zawartości w jej obecności 

zgodnie z „Procedurą sprawdzania i spisywania przedmiotów, które nieletnie otrzymują w 

paczkach lub przywożą ze sobą z przepustek i urlopów i otrzymywanych podczas 

odwiedzin”. 

6. Osoby odwiedzające mogą przekazać wychowance żywność domowego wyrobu do 

spożycia wyłącznie podczas odwiedzin. Pozostałą po spożyciu żywność osoby 

odwiedzające zabierają z sobą. Wyjątkiem jest ciasto z okazji urodzin wychowanki, 

zakupione w cukierni, przekazane z dowodem zakupu osobie inspekcyjnej i pobraniu 

próbki żywnościowej w celach sanitarno-epidemiologicznych. 

7. Wychowanka może otrzymać pieniądze, które osoby odwiedzające przekazują 

pracownikowi udzielającemu widzenia za pokwitowaniem. Wychowanka korzysta z nich 

na zasadach przyjętych w regulaminie ośrodka. 

8. Osoby odwiedzające nie mogą przekazywać alkoholu, środków odurzających 

i psychotropowych. 
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9. Nie zostanie udzielona zgoda na wejście do ośrodka osobom będącym pod wpływem 

alkoholu i środków odurzających. 

10. Telefony komórkowe osoby odwiedzające deponują w skrytkach. Osoba odwiedzająca 

otrzymuje klucz do skrytki a po odwiedzinach oddaje go służbie ochrony. 
 

11. W przypadku gdy kontakt wychowanki z osobami spoza ośrodka może stwarzać 

zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa lub porządku wewnętrznego ośrodka 

lub może wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania, proces 

resocjalizacji, dyrektor ośrodka może ograniczyć lub zakazać tych kontaktów. 
 

12.  W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa placówki osoba pełniąca 

dyżur inspekcyjny może wstrzymać lub ograniczyć czas trwania odwiedzin.  

 

 
 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady OOW w dniu 12.09.2022 r.   

 

 


