Załącznik do Zarządzenia nr 6/2017
Dyrektora Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Renicach

z dnia 6 lutego 2017 roku

14. PROCEDURA
PRZECHOWYWANIA I NISZCZENIA NIEODEBRANEGO DEPOZYTU RZECZY
WARTOŚCIOWYCH ORAZ ODZIEŻY

1. W sytuacji ucieczki wychowanka, rzeczy osobiste (m.in. odzież, obuwie, telefon,
ładowarka itp.)zabezpiecza wychowawca pracujący w dniu ucieczki. Spakowane
rzeczy zabezpiecza w magazynku. W sytuacji, gdy w dniu ucieczki pracuje
wychowawca innej grupy wychowawczej, zabezpiecza on rzeczy wychowanka w
swoim magazynku i przekazuje wychowawcy grupy, z której wychowanek dokonał
ucieczki w możliwie jak najszybszym terminie, nie później jednak niż w dniu, w
którym obaj jednocześnie pełnią dyżur.
2. W sytuacji, gdy wychowanek nie powróci do placówki z udzielonego urlopu, po
upływie 3 dni, jednak nie później niż w dniu, w którym pracuje wychowawca grupy
zabezpiecza on rzeczy wychowanka jak w pkt. 1 do jego przyjazdu.
3. W sytuacji skreślenia nieletniego z listy wychowanków Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego

w

Renicach

depozyt

rzeczy wartościowych

oraz

odzież

przechowywana jest na terenie Ośrodka przez 30 dni. Po tym terminie wszelkie
roszczenia nie będą rozpatrywane. Za zabezpieczenie depozytu i odzieży
odpowiedzialny jest wychowawca prowadzący IPET wychowanka ustanowiony przed
datą skreślenia. Wychowawca prowadzący zobowiązany jest do poinformowania
telefonicznego i listownego osoby upoważnionej do odbioru depozytu i odzieży o
zawartości

depozytu

i

upływie

terminu

przechowywania.

Depozyt

rzeczy

wartościowych oraz odzieży mogą zostać odesłane na koszt właściciela –osoby
uprawnionej lub odebrane osobiście przed upływem terminu wskazanego w pkt. 3.
4. Odesłanie depozytu możliwe jest na koszt właściciela lub osoby uprawnionej.
5. Za zapakowanie, adresowanie i przygotowanie do wysyłki lub odbioru osobistego
odpowiedzialny jest wychowawca prowadzący.

6. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 3 pozostawiona odzież jest utylizowana lub
przekazywana na cele charytatywne, depozyt rzeczy wartościowych jest niszczony lub
przekazywany potrzebującym. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych oraz
lokalowych pozostawione rzeczy nie mogą być dłużej przechowywane na terenie
Ośrodka niż wskazano to w pkt. 3

