
Państwa syn/podopieczny jest wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych  w Brzegu Dolnym.  
Chcąc pomóc Wam odnaleźć się w nowej sytuacji i dobrze pełnić funkcję 
Rodzica - Opiekuna przygotowaliśmy kilka niezbędnych informacji. 
  

PRZEPUSTKI 
- Przez pierwsze trzy tygodnie chłopiec będzie przebywał   w placówce, otoczony opieką 
wychowawców i innych pracowników. Jeśli jego zachowanie nie będzie sprawiało 
problemów, to po 3 tygodniach pojedzie na przepustkę do domu rodzinnego. 

- Na pierwszą przepustkę jesteście Państwo zobowiązani przyjechać po 
syna/podopiecznego do placówki. Na kolejne, jeśli wyrazicie pisemną zgodę, będzie mógł 
jeździć sam. 
- Zawsze sprawdzajcie czy syn/podopieczny ma przy sobie przepustkę i legitymację, bo 
może uciekł z placówki lub je zgubił. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami. 
- Uważnie czytajcie przepustki – na jaki okres jest ona wystawiona, o której godzinie 
dziecko ma stawić się z powrotem w placówce. Koniecznie sprawdźcie czy syn/podopieczny 
dotarł do domu we właściwym czasie. Jeśli się spóźnił – zapytajcie o przyczynę, a gdy nie 
będzie potrafił wytłumaczyć dlaczego się spóźnił poinformujcie nas o tym.  
- Informujcie nas o zachowaniu syna/podopiecznego w domu podczas urlopowania!  

- Wszelkich informacji na temat przepustek udziela wychowawca indywidualny lub 
pedagog. 

- Legitymacja upoważnia do zniżki na przejazd -  ulgi ustawowej (33%) 
 

 PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO 
Wychowankom nie wolno: 
- posiadać przy sobie własnych telefonów komórkowych, ładowarek oraz niektórych sprzętów 
elektronicznych 
- posiadać i spożywać: różnego typu używek w tym kawy, napoi 
energetycznych, środków zmieniających świadomość, np. papierosy, alkohol, środki 
psychoaktywne,narkotyki,  gaz , klei,rozpuszczalników, oraz ostrych i niebezpiecznych           
          przedmiotów 
- wymieniać, pożyczać oraz sprzedawać swoich  rzeczy osobistych 
- przebywać w domu na zwolnieniu lekarskim bez zgody dyrektora placówki 
- Zwróćcie więc Państwo uwagę na przywożone przez syna rzeczy. 

 
Wychowankowie powinni: 

- mieć zabezpieczoną odpowiednią kwotę pieniędzy pozwalającą na przejazd z i do miejsca 
zamieszkania 

- przy powrocie  z przepustki oddawać do depozytu: pieniądze, legitymacje, telefon 
komórkowy, klucze itp. 



  

   
PRACA W DOMU: 

Jeśli oczekujecie Państwo zmiany w postępowaniu syna, musicie wprowadzić zmiany 
w funkcjonowaniu całej rodziny. Nie spodziewajcie się, że dziecko będzie robić coś czego 
Wy sami nie robicie. Sam pobyt chłopca w placówce nie wystarczy. 
Rozmawiajcie z dzieckiem! Zwróćcie uwagę na to sposób w jaki rozmawiacie. Dbajcie o 
kulturę słowa, nie krzyczcie, nie podnoście głosu, słuchajcie się wzajemnie.  
Spędzajcie czas razem, a nie obok siebie.   

Ustalcie także szczegóły i zasady związane z pobytem dziecka poza domem – godziny 
powrotu, informowanie z kim i gdzie syn przebywa. 

Bądźcie konsekwentni, to klucz do sukcesu 
  

Pamiętajcie, że tylko uczciwa współpraca pomiędzy rodzicami/opiekunami a 
pracownikami placówki pozwoli właściwie diagnozować problemy w funkcjonowaniu 
dziecka i stosować odpowiednie rozwiązania. 
W przypadku konieczności przekazania trudnych informacji prosimy najpierw o 
kontakt z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem! Udzielimy Państwu wsparcia i 
pomocy w przygotowaniu dziecka na przyjęcie informacji. 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umożliwienia wychowankowi rozmowy lub 
widzenia z rodzicem/opiekunem w przypadku stwierdzenia, że osoba ta może być pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. O takich sytuacjach informujemy 
Sąd Rodzinny.  

 
Zgodnie z ustawą z dnia 26.01.1982r. (Karta Nauczyciela) przyznaje się pracującym w 
Placówce nauczycielom status funkcjonariusza publicznego (art. 63 ust. 1). W 
konsekwencji oznacza to, że pracująca w ośrodku kadra pedagogiczna jest objęta 
ochroną, w związku z tym nauczyciel jest uprawniony do korzystania z niej podczas i w 
związku z pełnieniem swoich obowiązków. 

  
 

  
 


