Zakład Poprawczy

1

Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej

w Szubinie
ul.Kcyńska 36
89 – 200 Szubin
tel. (52) 384 – 28 – 19
Fax.(52) 384 – 80 – 70, Regon 000321744, NIP 562 – 13-74-076
www.zpszubin.pl mail: sekretariat@szubin.zp.gov.pl

Spis treści z załącznikami.
1.
2.
3.

Oferta resocjalizacyjna.
Zasady oceniania zachowania wychowanków.
Prawa i obowiązki wychowanka.
zał. 1. Wykaz przedmiotów niebezpiecznych.
4. Regulamin udzielania wychowankom nagród i środków dyscyplinarnych.
zał. 1. Wniosek o udzielenie nagrody
zał. 2. Wniosek o udzielenie środka dyscyplinarnego
4a. Regulamin udzielania urlopów i przepustek
zał. 3. Wniosek o udzielenie przepustki lub urlopu wychowankowi
zał. 4. Program pobytu wychowanka na urlopie
5. Regulamin umieszczania i pobytu wychowanków w Izbie Przejściowej.
zał. 1. Księga ewidencji wychowanków umieszczonych w Izbie Przejściowej.
zał. 2. Karta rzeczy osobistych
zał. 3 Wniosek o umieszczenie wychowanka w Izbie Przejściowej
zał. 4. Rozkład dnia obowiązujący wychowanka przebywającego w Izbie
Przejściowej
6. Regulamin dostępu wychowanków ZP MOAS w Szubinie do świadczeń zdrowotnych
i rehabilitacyjnych.
6a. Regulamin udzielania wychowankom ZP MOAS w Szubinie pomocy lekarskiej i
rehabilitacyjnej na terenie zakładu.
6b. Regulamin udzielania wychowankom ZP MOAS w Szubinie pomocy lekarskiej i
rehabilitacyjnej poza terenem zakładu
6c. Regulamin umieszczania i pobytu wychowanka ZP MOAS w Szubinie w Izbie
Chorych.
6d. Procedury związane z wydawaniem leków wychowankom.
zał. 1. Oświadczenie pracownika pedagogicznego.
zał. 2. Rejestr wydawanych leków.
7. Regulamin przyznawania kieszonkowego.
zał. 1 Środki finansowe
8. Regulamin dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych.
8a. Procedury używania wyrobów tytoniowych przez wychowanków ZP MOAS w
Szubinie.
8b. Środki dyscyplinarne stosowane wobec wychowanków łamiących regulamin i
procedury używania wyrobów tytoniowych.
9. Procedura udzielania nieletnim pomocy psychologiczno-pedagogicznej i
psychiatrycznej.
zał. 1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).
zał. 2. Informacja dla rodziców/opiekunów.
10. Procedura przyjmowania wychowanka do zakładu.
zał. 1 Księga ewidencji wychowanków umieszczonych w Izbie Przejściowej.

zał. 2 Karta rzeczy osobistych.
zał. 3 Karta depozytowa wychowanka.
zał. 4 Informacja o wychowanku.
11. Procedura postępowania z depozytem nieletniego.
zał. 1 Karta depozytowa wychowanka
12. Procedura stosowania środków przymusu bezpośredniego.
zał. 1 Notatka z zastosowania środka przymusu bezpośredniego.
zał. 2 Rejestr stosowania środka przymusu bezpośredniego
12a. Regulamin Izby Izolacyjnej obowiązujący w Zakładzie Poprawczym – MOAS w
Szubinie
zał. 3 Notatka z umieszczenia w Izbie Izolacyjnej
13. Procedury i działania podejmowane wobec nieletnich przebywających poza
zakładem.
14. Regulamin i procedura art. 86 i 90.
15. Regulamin odwiedzin.
16. Zasady udziału wychowanka w pracach na rzecz zakładu.
zał. 1 Karta pracy wychowanka
17. Procedura kontroli pomieszczeń.
zał. 1 Księga kontroli pomieszczeń.
zał. 2 Protokół zatrzymania przedmiotu niebezpiecznego.
zał. 3. Protokół komisyjnego zniszczenia lub przekazania policji przedmiotu
niebezpiecznego.
18. Procedura kontroli pobieżnej wychowanków.
zał. 1 Księga kontroli pobieżnej wychowanka.
zał. 2 Protokół zatrzymania przedmiotu niebezpiecznego.
zał. 3 Protokół komisyjnego zniszczenia lub przekazania policji przedmiotu
niebezpiecznego.
19. Procedura kontroli wychowanka na obecność alkoholu lub narkotyków w organizmie.
zał. 1 Karta księgi kontroli na obecność alkoholu w organizmie wychowanka.
zał. 2 Karta księgi kontroli na obecność narkotyków w organizmie wychowanka.
20. Procedura organizacji zajęć poza placówką.
zał. 1 Regulamin wycieczki autokarowej
zał. 2 Regulamin wycieczki pieszej
zał. 3 Regulamin wycieczki rowerowej
zał. 4 Regulamin spływu kajakowego
zał. 5 Regulamin obozu narciarskiego
zał. 6 Regulamin wycieczki kilkudniowej
zał. 7 Regulamin wyjazdu na basen
zał. 8 Karta imprezy
zał. 9 Harmonogram wycieczki ( imprezy)
zał. 10 Lista uczestników
zał. 11 Oświadczenie rodziców /opiekunów
zał. 12 Oświadczenie wychowanków
21. Wykaz osób i instytucji do których zwracać się mogą wychowankowie.
22. Procedura przekazywania wychowankowi prywatnej korespondencji – listów, paczek i
przesyłek.
23. Procedura składania skarg przez wychowanków.

