
ZASADY POBYTU 
W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII 

W ZESPOLE PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH 
W BRZEGU DOLNYM 

 
Zasadom pobytu podlegają wszyscy wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Brzegu Dolnym, aby móc stale podtrzymywać atmosferę wzajemnej życzliwości i pomocy, 
panującą w Ośrodku. Wychowankowie troszczą się o swoje bezpieczeństwo, zdrowie i życie 
oraz rozwój osobisty oraz dbają o dobro innych wychowanków, wychowawców, nauczycieli                  
i innych pracowników Placówki, przestrzegając poniższych zasad:   

1. Wychowanek dba o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie, wystrzega się nałogów i nie 
podejmuje zachowań ryzykownych. Nie naraża również zdrowia i życia innych. 
W tym celu: 

§ ostre narzędzia i przedmioty tj.: noże, scyzoryki, śrubokręty oddaje do depozytu                             
a pozostałe: nożyczki, maszynki do golenia, temperówki, cyrkle itp. oddaje do 
zabezpieczenia w pokoju wychowawców i korzysta z nich pod nadzorem 
wychowawcy, 

§ wychowanek nie posiada oraz nie pali wyrobów tytoniowych, nie spożywa 
alkoholu, lub innych substancji odurzających, w tym dopalaczy, a także kawy, 

§ perfumy, dezodoranty, odświeżacze powietrza itp. oddaje do zabezpieczenia                  
w pokoju wychowawców i korzysta z nich pod nadzorem wychowawcy,   

§  z udzielonych przepustek powraca w wyznaczonym  terminie do godziny 20:00,   
w stanie trzeźwości, 

§ do depozytu oddaje narzędzia lub przedmioty mogące służyć do wykonywania 
maszynek do tatuaży lub same maszynki, a także nie tatuuje się i nie pozwala 
tatuować się innym wychowankom, 

§ nie przekłuwa sobie lub innym uszu lub innych części ciała, 
§ chęć strzyżenia włosów zgłasza wychowawcy, a czynność tę wykonuje pod jego 

nadzorem. 
2. Wychowanek szczególnie dba o higienę osobistą. W tym celu: 

§ korzysta z kąpieli w czasie do tego przeznaczonym, 
§ codziennie pierze swoją bieliznę,  
§ unika pożyczania innym rzeczy osobistych takich jak: obcinaczki do paznokci, 

grzebień, szczoteczka do zębów itp., a także ubrań i butów, 
§ zachowuje czysty i schludny wygląd.  

 3.    Wychowanek przestrzega zasad współżycia w Placówce oraz ogólnie przyjętych norm      
i zasad współżycia społecznego poprzez to, że: 

§ wykazuje się kulturą osobistą, nie używa wulgaryzmów zarówno w Placówce jak                            
i wychodząc poza jej teren, 

§ szanuje godność i nietykalność cielesną innych wychowanków oraz 
pracowników Placówki, 

§ respektuje polecenia wszystkich pracowników Placówki, 
§ nie używa przemocy wobec innych, a wszelkie konflikty stara się rozwiązywać                              

w sposób akceptowany społecznie, 



§ przestrzega ramowego planu dnia i tym samym punktualnie i systematycznie 
uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych w grupie i szkole,  

§ przestrzega ciszy nocnej, która obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00, 
§ unika noszenia ubrań propagujących nienawiść do policji, stosowanie wszelkich 

używek oraz nagość, a także mogących obrażać uczucia religijne innych osób, 
§ nie wymienia się, nie sprzedaje oraz nie oddaje swoich ubrań innym 

wychowankom, 
§ oddaje do depozytu telefon komórkowy i kartę SIM, jeśli takie posiada w chwili 

przyjazdu do Placówki - do kontaktów z rodziną służy telefon w grupie 
wychowawczej, 

§ oddaje do depozytu wszystkie pieniądze, które posiada w chwili przyjazdu do 
Placówki, z możliwością korzystania z nich pod nadzorem wychowawcy                      
w dniach wyznaczonych na zakupy, 

§ bierze pełną odpowiedzialność za własne słowa i czyny, z pokorą przyjmuje 
nałożone na niego kary. 

4.    Wychowanek dba o ład i porządek oraz estetykę pomieszczeń w Placówce, szanuje 
mienie Placówki. W tym celu: 

§ sumiennie wykonuje dyżur porządkowy przydzielony mu w danym tygodniu, 
dbając   o utrzymanie czystości w danym pomieszczeniu, 

§ wystrzega się niszczenia mienia Placówki, a w sytuacji nieumyślnego 
spowodowania szkody natychmiast zgłasza ten fakt wychowawcy, 

§ podejmuje próbę (jeśli to możliwe) naprawienia wyrządzonej szkody, lub ponosi 
koszt naprawy (albo zakupu), 

§ zgłasza wychowawcy chęć zmiany dekoracji w pokoju, przestawienia mebli. 
 *  W sytuacjach budzących uzasadnione podejrzenie o posiadanie przez wychowanka  
rzeczy, które powinny być oddane do depozytu, lub zabezpieczenia w pokoju wychowawców, 
wychowawca może dokonać przeglądu pokoju i rzeczy należących do wychowanka w jego 
obecności. 
**  W przypadku nie stosowania się do Zasad Pobytu wychowanek ponosi karę w zależności 
od rodzaju przewinienia kolejno: na poziomie grupy wychowawczej, nałożoną po rozmowie 
wychowawczej z pedagogiem, wicedyrektorem lub dyrektorem, bądź ustaloną przez Zespół 
do Spraw Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym                   
Nr 32/2016  z dnia 12 października 2016 r. Tracą moc zasady wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora 
Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym  Nr 36/2014 z dnia 16 września 2014r. 


