
Wykaz przedmiotów, których nieletni nie może
posiadać w ZPR-S w Oławie

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

1. Wychowanek w pierwszej kolejności nie może posiadać tych rzeczy, których posiadanie jest zabronione polskim
prawem wobec osób niepełnoletnich, jak i pełnoletnich. Wychowankowi nie wolno wnosić na teren i posiadać na
terenie placówki przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego.
Wychowanek nie może posiadać bez zgody dyrektora placówki przedmiotów służących do łączności, rejestrowania
lub odtwarzania informacji.

2. Nieletni umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym przekazuje do depozytu dokumenty stwierdzające
tożsamość, środki pieniężne, przedmioty wartościowe oraz przedmioty, których nie może posiadać w ośrodku.

3. W szczególności: niedozwolone jest posiadanie następujących rzeczy w placówce:
- jakiekolwiek środki psychoaktywne (bez względu na ich legalność)
- środki dopingujące i sterydy
- alkohol
- tytoń i wyroby tytoniowe lub przeznaczone do samodzielnej produkcji papierosów (np.bibułki, maszynki)
- kawa (lub inne napoje zawierające kofeinę)
- zapalniczki
- e-papierosy (np.liquidy, bazy, pre-mixy, grzałki, baterie, ładowarki do e-papierosów)
- maszynki do tatuowania lub komponenty do samodzielnego budowania takich maszynek
- ostre narzędzia (brzytwy, skalpele, żyletki, noże, szpilki itp.) i inne przedmioty z ostrymi krawędziami
- przedmioty niebezpieczne (np.pałki teleskopowe, kastety )
- aerozole i substancje łatwopalne (np. dezodoranty w aerozolu, gaz, zapałki)
- nieoznaczone i nie zgłoszone części garderoby (np.bluzy, kurtki, spodnie, czapki)
- treści pornograficzne

4. Niedozwolone jest posiadanie następujących rzeczy poza depozytem, apteczką i/lub bez wiedzy
dyrektora, wychowawcy, nauczyciela:

- telefonów komórkowych, tabletów, komputerów
- nośników pamięci
- dokumentów stwierdzających tożsamość, środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych
- leków i suplementów diety, odżywek,
- innych przedmiotów o znacznej wartości

5. Znalezione w trakcie nadzoru przedmioty, których wychowanek nie może posiadać w ośrodku, podlegają
zatrzymaniu. Przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt
nieletniego do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionym przypadku przedmioty te
mogą być przesłane na koszt ośrodka albo zakładu. Przedmioty, których właściciela nie ustalono, podlegają
zniszczeniu, z wyjątkiem pieniędzy i przedmiotów wartościowych. Z czynności zniszczenia przedmiotów sporządza
się protokół. W przypadku znalezienia przedmiotów, których posiadanie jest niezgodne z prawem - zawiadamia się
właściwe organy o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego.

6. Paczka nieletniego umieszczonego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym podlega kontroli w obecności
nieletniego.

7. W przypadku uzasadnionym względami porządku prawnego lub bezpieczeństwa młodzieżowego ośrodka
wychowawczego, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób w nich przebywających, znalezienia
przedmiotów, których nieletni nie może posiadać w ośrodku lub których posiadanie jest niezgodne z prawem,
nieletni podlega kontroli pobieżnej lub kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również
pomieszczenia, w których nieletni przebywa oraz przedmioty znajdujące się na terenie ośrodka, przedmioty
posiadane przez nieletniego, przedmioty należące do nieletniego, a także przedmioty dostarczane nieletniemu lub
przekazywane przez niego innej osobie.

8. Podczas egzaminu ósmoklasisty - piszący uczniowie klas ósmych nie mogą mieć przy sobie przedmiotów i pomocy
wymienionych w procedurach CKE i/lub komunikatach Dyrektora CKE.
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