
REGULAMIN ODWIEDZIN 

W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej 

Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

 

 

§1 

 

1. Wychowankowie placówki mają prawo do odwiedzin. Wizyty rodzin i osób 

zaprzyjaźnionych mają służyć rozwojowi dzieci i wspieraniu więzi rodzinnych. 

2. Odwiedziny mogą się odbywać w następujących terminach: 

Dzieci uczące się: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 19:00 

- w dniach wolnych od nauki szkolnej w godzinach od 10:00 do 19:00 

      Dzieci nie uczące się: 

- w ciągu całego tygodnia w godzinach od 9:00 do 11:00 oraz od 13:00 do 19:00 

 

3. Przebywanie odwiedzających poza godzinami wyznaczonymi na terenie Ośrodka bez 

zgody Dyrektora  jest zabronione 

4. W sytuacjach wyjątkowych za zgodą Dyrektora Ośrodka odwiedziny mogą się 

odbywać w innych godzinach nie dłużej jednak niż do godziny 20:00. Po tej godzinie 

goście zobowiązani są do opuszczenia Ośrodka. 

5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokojach 

gościnnych na terenie Ośrodka 

6. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego posiłku na terenie Ośrodka, po 

wcześniejszym zgłoszeniu u intendenta Ośrodka. 

 

 

§2 

 

1. Odwiedziny odbywają się w pomieszczeniach wyznaczonych przez wychowawcę. 

2. Zabrania się gościom przebywania w pokojach wychowanków i innych 

pomieszczeniach grupy ( toalety, łazienki, kuchnie). 

3. Wyjście wychowanków z osobami odwiedzającymi poza teren Ośrodka może 

odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora. 

 

§3 

 

1. Zakaz lub ograniczenie odwiedzin może wynikać z decyzji właściwego sądu lub 

Dyrektora Ośrodka. 

2. Wizyty osób, wobec których toczy się postępowanie o pozbawienie praw 

rodzicielskich, mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem pracowników 

pedagogicznych. 

 

§4 

 

1. Odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Organizacyjnego 

Ośrodka i Regulaminu Odwiedzin. 

2. Wychowanek lub gość zgłaszają fakt odwiedzin. Wychowawca odnotowuje wizytę 

gości w zeszycie odwiedzin. 



3. Obowiązuje zakaz wstępu do Ośrodka osobom będącym pod wpływem alkoholu lub 

innego środka odurzającego. 

4. Zabrania się wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających na teren Ośrodka, jak 

również  ich spożywania . W całym budynku i na terenie należącym do niego 

obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 

5. Wobec osób nie przestrzegających niniejszego regulaminu stosuje się zakaz 

wchodzenia na teren placówki. 

 

 

§5 

 

Dyrektor Ośrodka ma prawo ustalania indywidualnych warunków spotkań wychowanków 

z bliskimi. 

 

§6 

 

Niniejszy regulamin jest załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 

Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie 

 

 


