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Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiamy listę wyposażenia dziecka przy przyjęciu do Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii „PAŁACYK” w Radomiu oraz w trakcie jego pobytu. Informujemy, 

iż w ciągu roku szkolnego istnieje możliwość wysyłania paczek z odzieżą oraz ze 

środkami higieny osobistej dla Państwa dziecka. Zakaz natomiast dotyczy dostarczania 

paczek zawierających wszelkich produktów spożywczych (zalecenia i regulacja GIS 

dotycząca żywienia zbiorowego). 

1. Higiena osobista: 

 szczoteczka oraz pasta do zębów; 

 mydło, żele do mycia ciała, szampon, gąbka do mycia ciała; 

 grzebień lub szczotka do włosów; 

 klapki pod prysznic; 

 dezodorant w sztyfcie lub kulce; 

 ręcznik mały i duży po 2 szt.; 

 opcjonalnie: 

- krem do twarzy; 

- perfumy, maszynki do golenia – przechowywane w depozycie /dot. tylko 

uczniów szkół ponadpodstawowych/ 

 

2. Chemia gospodarcza /na kwartał/: 

 kapsułki do prania 40szt.; 

 koncentrat płynu do płukania; 

 duże opakowanie papieru toaletowego; 

 środki higieny osobistej dla dziewcząt. 

3. Pościel, odzież i obuwie: 

 powłoczki na pościel – 2kpl ( prześcieradło 90x200, poszwa na kołdrę 140x200, 

poszwa na poduszkę 70x80); 

 koc – 1szt. 

 odzież wierzchnia odpowiadająca danej porze roku; 

- T-shirt – 4szt. 

- bluza – 3szt. 

- długie spodnie – 3 pary 

- kurtka – 1 szt. 

- czapka, szalik, rękawiczki; 

- bielizna osobista – 10 par majtek, 10 par skarpet, biustonosze 3szt; 

 buty szkolne na białych spodach; 

 buty sportowe na zewnętrz; 
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 strój galowy. 

Większa ilość ubrań, nie będzie przyjmowana. 

 

4. Artykuły i akcesoria szkolne: 

 zeszyty szkolne; 

 akcesoria szkolne (piórnik, kredki 1op., linijka, długopisy 3 szt., ołówki 2szt.); 

 plecak szkolny; 

 strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego (krótkie spodenki i koszulka, 

dres lub leginsy i bluza); 

 buty sportowe na białym spodzie (trampki, tenisówki). 

5. Leki: 

 leki przyjmowane na stałe – zapas na 2 miesiące; 

 dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci informujemy, iż lekarstwa – 

bez przepisanego przez lekarza dawkowania – nie będą wydawane; 

 tester narkotykowy MULTI TEST 2 szt./rok. 

6. Sprzęt elektroniczny: 

 dopuszcza się możliwość posiadania i używania przez wychowanka, na terenie 

Ośrodka, telefonu komórkowego na ściśle określonych zasadach; 

 w/w sprzęt elektroniczny zabezpieczony zostanie w depozycie. 

7. Kieszonkowe  

Proponowana kwota 20zł/tydzień.  

       W związku z zakazem wnoszenia na teren Ośrodka artykułów spożywczych, 

każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do zabezpieczania wychowanka 

w kieszonkowe. 

 

      Na terenie Ośrodka istnieje zakaz robienia makijażu przez uczniów naszej 

szkoły.  

 

     Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do urlopowania podopiecznego do 

domu rodzinnego przynajmniej co 4-6 tygodni i zapewnienie środków finansowych na 

przejazd do domu. 
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