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ADRES do korespondencji

Zakład Poprawczy w Tarnowie

33-100 Tarnów

ul. Klikowska 101

Dyrektor ZP w Tarnowie:

Paweł Stechnij

tel. 1463006 11- sekretariat w-108

https://tarnow.zp.gov.pll

sekretariat@tarnow.zp.qov.pl

SZKOŁA iWARSZTATY

W zakładzie funkcjonują szkoły:

4 Szkoła Podstawowa Nr 26 w Tarnowie prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:

ogólno budowlanym.

4 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 w Tarnowie prowadzi kształcenie zawodowe w

kierunkach: ślusarz

Dyrektorem szkoły jest Pan Jarek Bant

Kierownikiem warsztatów szkolnych jest Pan Mariusz Kulig

W szkole i warsztatach szkolnych wychowanki przebywają

od godziny 8:30 do godziny 14:30

INTERNAT

Zajęcia w internacie są od godziny 14:30 do godziny 8:30 dnia następnego

Porządek dnia w dni powszednie

7:00 - POBUDKA

7:00- 7:30 -TOALETA PORANNA

7:30- 8:00 -ŚNIADANIE

8:00 - 8:10 -PORZĄDKI NA GRUPACH - wg grafiku dyżurów i inne czynności
wychowawcze

8:10 - 8:30 - przygotowanie do wyjścia do szkoły i na warsztaty szkolne

830 - APEL:
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- sprawdzenie stanów grup;

- przejęcie grup: wychowawcy internatu - nauczyciele;

[APEL PROWADZI DYREKTOR SZKOL Y, KIEROWNIK WARSZTATÓW]

8:40 - 14:25 - zajęcia szkolne iwarsztatowe

14:30 - APEL

[prowadzi: DYREKTOR ZAKŁADU, KIEROWNIK INTERNATU]

- sprawdzenie stanów grup;

- przekazanie informacji bieżących;

- raporty nagrodowe, środki dyscyplinarne;

- przekazanie grup: nauczyciele szkoły - wychowawcy internatu;

- rozejście do grup internatowych;

14:40 - 14:45 - nakrywanie

14:45 -15:15 - obiad

15:15 - 16:00 - czas wolny pod opieką wychowawców internatu

16:00 - 18:00 - zajęcia wychowawcze zorganizowane zgodnie z planem pracy grup w tym 1
godz. zajęć na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach pogodowych i
wychowawczych

1800 - 1900 - nauka własna - odrabianie zadań, sprawdzanie zeszytów, ćwiczenia edukacyjne;

- zajęcia wyrównawcze, prowadzone przez wychowawców internatu;

/Dyżurni nakrywający, schodzą o 18:45, w sobotę - kolacja o 18:30/

19:00- 19:30 - kolacja

19:30-19:40 - porządki w grupach zgodnie z przydzielonymi dyżurami + rejony poza
grupami, tj. korytarze, sala gimnastyczna, kaplica - (według potrzeb)

19:40-20:30 - toaleta wieczorna

20:30 - 21 :30 - czas wolny pod opieką wychowawców

21 :30- cisza nocna (wychowankowie przebywają w sypialniach)

22:00 -7:00 /dnia następnego/ - spoczynek nocny

Porządek dnia w niedzielę i dni świąteczne

9:30- 10:00 - POBUDKA, TOALETA

10:00- 10:30 - ŚNIADANIE

10:30 -10:40 -PORZĄDKI W GRUPACH

10:40 - 12:00 -CZAS WOLNY
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12:00 -13:00 - MSZA ŚWIĘTA

13:00 - 13:30 -CZAS WOLNY - pod opieką wychowawców

13:30 - 14:00 -OBIAD

14:00 - 14:30 -CZAS WOLNY POD OPIEKĄ WYCHOWAWCÓW

14:30 - 17:30 - ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE GRUP ZGODNIE Z PLANEM PRACY
GRUPY

17:30 - 18:30 - ZAJĘCIA NAUKI WŁASNEJ W POŁĄCZENIU Z RÓŻNYMI FORMAMI
ZAJĘĆ REW ALIDACYJNYCH - nadzoruje i prowadzi wychowawca
grupy

18:30-19:00- KOLACJA

19:00 -19:10 - PORZĄDKI W GRUPACH ZGODNIE Z PRZYDZIELONYMI
DYŻURAMI + REJONY WEDŁUG POTRZEB

19:10-20:10 - TOALETA

20:10-21:30- CZAS WOLNY POD OPIEKĄ WYCHOWAWCY

21:30 -CISZA NOCNA

22:00 -7:00 /dnia następnego/ - SPOCZYNEK NOCNY

UWAGA! WYCHOWANKOWIE NA PRZESTRZENI DNIA / przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych/ POWINNI SPĘDZIĆ l GODZINĘ NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU.

W internacie prowadzone są (w różne dni tygodnia w godz. 15:00-19:00

.:. Zajęciach koła plastycznego .

•:. Zajęcia koła muzycznego .

•:. Zajęciach koła sportowego .

•:. Zajęcia koła dziennikarskiego .

•:. Zajęcia koła kulinarnego

Ponadto Zespół korekcyjno-diagnostyczny prowadzi od piątku do soboty

4 Zajęciach terapeutyczne, socjoterapeutyczne, programy terapeutyczno-wychowawcze

BIBLIOTEKA ZAKŁDU-prowadzi

Zajęciach biblioteczne.

Kierownikiem internatu jest Pan Tomasz Radliński

POMOC MEDYCZNA

W przypadku problemów zdrowotnych pomocy udziela od poniedziałku do piątku

str. 3



pielęgniarka.

41Strona

Na terenie zakładu jest ambulatorium z pokojem zabiegowym oraz gabinet stomatologiczny

wychowankowie mogą korzystać z pomocy:

.:. lekarza rodzinnego, internisty,

.:. lekarza psychiatry,

.:. lekarza dentysty.

W przypadku innych dolegliwości korzystają z przychodni i lekarzy specjalistów w

ramachNFZ.

POMOC PSYCHOLOGICZNA I PEDAGOGICZNA

Wychowankowie mogą korzystać z pomocy/porady psychologa, pedagoga, psychologa

terapeuty uzależnień

Dla wychowanków dostępne są:

.:. Indywidualne rozmowy wyciszające emocje z psychologiem, pedagogiem terapeutą

.:. Indywidualne rozmowy z psychologiem, pedagogiem o własnych problemach .

•:. Terapia indywidualna .

•:. Terapia grupowa .

•:. Terapia uzależnień .

•:. Udział w 13 programach terapeutycznych realizowanych na terenie zakładu

.:. Zajęcia relaksacyjne .

•:. Trening Umiejętności Społecznych .

•:. Udzielamy też pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom- opiekunom

prawnym. Prowadzimy dla nich działania interwencyjne, mediacyjne, porady

i konsultacje. W ramach pracy z rodziną organizujemy corocznie spotkanie z

rodzicem-opiekunem prawnym na terenie zakładu

OBOWIĄZKI I PRAWA

l.Wychowanek ma prawo do:

l) poszanowania godności osobistej;
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2) poszanowania prywatności, z ograniczeniami wynikającymi z rodzaju ośrodka, zakładu lub

schroniska;

3) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, wyzyskiem i nadużyciem oraz wszelkimi

przejawami okrucieństwa;

4) korzystania z wolności religijnej;

5) dostępu do świadczeń zdrowotnych;

6) ochrony więzi rodzinnych;

7) nauki;

8) zapoznania się z przysługującymi prawami i ciążącymi na nim obowiązkami;

9) dostępu do informacji o obowiązujących w ośrodku, zakładzie lub schronisku statucie lub

regulaminie, nagrodach, karach lub środkach dyscyplinarnych;

10) informacji o przebiegu procesu resocjalizacyjnego;

11) kontaktu z członkami rodziny oraz innymi osobami poprzez odwiedziny, korespondencję

i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków

komunikacji elektronicznej;

12) kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym,

przedstawicielem niebędącym adwokatem ani radcą prawnym, który został zaaprobowany

przez Przewodniczącego Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do reprezentowania

nieletniego przed tym Trybunałem, w ośrodku, zakładzie lub schronisku, bez udziału innych

osób;

13) otrzymywania środków pieniężnych i paczek;

14) uzyskania pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz terapeutycznej;

15) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

16) uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ośrodku, zakładzie lub schronisku, a za

zgodą dyrektora, również poza ośrodkiem, zakładem lub schroniskiem;

17) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych;

18) odzieży, bielizny, obuwia, materiałów szkolnych i podręczników, sprzętów i środków
czystości, w przypadku gdy nie posiada własnych;

19) korzystania z niezbędnego dla zdrowia wypoczynku;

20) dysponowania środkami pieniężnymi za zgodą dyrektora ośrodka, zakładu lub schroniska

w sposób określony przez dyrektora;

21) składania zażalenia na czynności naruszające jego prawa;

22) składania skarg i wniosków.

2. Wychowanek ma obowiązek:

1) przestrzegania statutu lub regulaminu i rozkładu zajęć w zakładzie;
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2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

3) uczestniczenia w procesie resocjalizacji;

4) wykonywania poleceń pracowników ośrodka, zakładu lub schroniska;

5) odnoszenia się do pracowników ośrodka, zakładu lub schroniska, nieletnich oraz innych

osób z poszanowaniem ich godności;

6) dbania o higienę osobistą i stan zdrowia;

7) dbania o schludny wygląd i kulturę słowa;

8) utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach, w których przebywa;

9) dbania o rzeczy własne i innych osób, jak również o użytkowany sprzęt;

10) przekazywania do depozytu dokumentów stwierdzających tożsamość, środków

pieniężnych, przedmiotów wartościowych oraz przedmiotów, których nie może posiadać w

ośrodku, zakładzie lub schronisku na zasadach określonych w niniejszej ustawie;

11) uzyskania zgody dyrektora ośrodka, zakładu lub schroniska na czasowe opuszczenie

ośrodka, zakładu lub schroniska;

12) przestrzegania terminu powrotu z pobytu poza ośrodkiem, zakładem lub schroniskiem;

13) poddania się badaniom na obecność w organizmie substancji psychoaktywnej w

przypadkach określonych w niniejszej ustawie;

14) poddania się kontroli pobieżnej lub kontroli osobistej w przypadkach określonych w

niniejszej ustawie;

15) powiadamiania pracowników ośrodka, zakładu lub schroniska o zagrożeniach dla

bezpieczeństwa osób, środowiska, zdrowia, życia lub mienia;

16) wykonywania prac porządkowych na rzecz ośrodka, zakładu lub schroniska na zasadach

określonych w niniejszej ustawie;

17) przestrzegania obowiązków i zakazów określonych w odrębnych przepisach.

3. Nieletniemu zabrania się:

l) stosować przemocy;

2) dokonywać ucieczek oraz udzielać innym pomocy przy ich dokonywaniu;

3) namawiać innych do nieprzestrzegania statutu lub regulaminu oraz do zachowań

agresywnych;

4) uczestniczyć w grupach organizowanych bez zgody lub wiedzy dyrektora ośrodka, zakładu

lub schroniska;

5) wykonywać tatuaży i innych uszkodzeń ciała;

6) posługiwać się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obraźliwymi albo gwarą używaną w

podkulturach o charakterze przestępczym;

str. 6



7) wnosić na teren oraz używać na terenie ośrodka, zakładu lub schroniska substancji

psychoaktywnych;

8) wnosić na teren i posiadać na terenie ośrodka, zakładu lub schroniska przedmiotów, które

mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego;

9) posiadać bez zgody dyrektora ośrodka, zakładu lub schroniska przedmiotów służących do

łączności, rejestrowania lub odtwarzania informacji.

ZESTAWIENIE ADRESÓW INSTYTUCJI

do których można zwrócić się po pomoc

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11,00-950 Warszawa,

tel. 22 23-90-74

Sąd Okręgowy w Tarnowie 33-100 Tranów ul. Dąbrowskiego 27,

tel. 146887400

Sąd Rejonowy w Tarnowie 33-100 Tranów ul. Dąbrowskiego 27,

tel. 14688-74-00 - centrala

71Strona

Sędzia nadzorująca ZP w Tarnowie, SSR Ewa Małek III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 33-

100 Tarnów ul. Dąbrowskiego 27.tel. tel.: 146887442

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa,

tel. 22 551 77 00

Rzecznik Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32,00-450 Warszawa,

Bezpłatny telefon: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 121 212

dostępny u kierownika internatu w dni powszednie w godz. od 17:00 do 18:40.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa,

tel. 22 5564440

Europejski Trybunał Praw Człowieka, European Court ofHumań Rights,

Allee des Droits de l'Homme, 67000 Strasbourg, Francja Zakład Poprawczy i Schronisko dla

Nieletnich w Koronowie

NAGRODYWZP

Za właściwe zachowanie, wyróżniające wykonywanie obowiązków, wzorowe
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przestrzeganie regulaminu schroniska lub osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce

wychowanek ZP może być nagrodzony.

Nagrodami dla wychowanka zakładu poprawczego są:
1. Pochwała;

2. List pochwalny do rodziców albo opiekuna;

3. List pochwalny do sądu rodzinnego;

4. Zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt zakładu;

5. Nagroda rzeczowa lub pieniężna;

6. Zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby

nieletniej lub jego osób najbliższych;

7. Zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych;

8. Zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz

szkoleniach poza zakładem;

9. Skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;

IO.Udzielenie przepustki na okres do 5 dni - w każdym czasie sąd rodzinny może

zastrzec, że udzielenie przepustki wymaga jego zgody;

l l.Udzielenie urlopu - w każdym czasie sąd rodzinny może zastrzec, że udzielenie

urlopu wymaga jego zgody;

12.Podwyższenie kieszonkowego na okres do 3 miesięcy do wysokości 4,5% kwoty

bazowej.

ŚRODKI DYSCYPLINARNE

Środki dyscyplinarne stosuje się w przypadku niewykonywania obowiązków

wynikających z ustawy lub regulaminu ustalonego w zakładzie, zachowania

godzącego w dobro innych osób, ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego nie

powrócenia z przepustki lub urlopu.

Środkami dyscyplinarnymi w ZP są:

1. Upomnienie;

2. Nagana;

3. Zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniej;

4. Zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniej;
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5. Cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na

koszt schroniska na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo

opiekunem;

6. Obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej na okres do

3 miesięcy;

7. Cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres do

3 miesięcy;

8. Cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach

oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem na okres do 3

miesięcy:

9. Cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyj ście poza teren schroniska na okres

do 3 miesięcy.

10. Nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie

ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego nie powrócenia z udzielonego urlopu lub

przepustki
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