


Na zebraniu Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
w dniu 12 czerwca b.r. dyrektor zapoznała wszystkich jej członków
z przekazanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Raportem Krajowego
Mechanizmu Prewencji z wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Dobrodzieniu. Przypomniany został całkowity zakaz stosowania siły fizycznej
wobec wychowanków. Wszyscy pracownicy pedagogiczni zostali też ponownie
poinformowani o odpowiedzialności prawnej oraz innych konsekwencjach takiego
postępowania, włącznie z utratą pracy i zakazem wykonywania zawodu.
Dyrektor placówki w każdym miesiącu będzie przeprowadzała rozmowy na temat
używania przemocy fizycznej przez wychowawców i nauczycieli w szkole
z wychowankami każdej z grup i odnotowywała je w specjalnym zeszycie. W razie
zgłoszenia takich faktów będzie przeprowadzana rozmowa z wychowawcą bądź
nauczycielem, co spowoduje dalsze postępowanie zgodnie z opracowaną procedurą
wdrożoną niezwłocznie.

Dyrekcja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wyraża swoje przekonanie,
że wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w placówce mają pełną świadomość
zakazu używania kar cielesnych wobec wychowanków.

Ad. 1.2
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12.06.2012r. dyrektor placówki

przestrzegła wychowawców przed korzystaniem z pomocy wychowanków
w sytuacjach egzekwowania realizacji obowiązków przez innych nieletnich.
Jednocześnie należy podkreślić, że w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
w Dobrodzieniu nigdy nie było przyzwolenia na znęcanie się jednych wychowanków
nad drugimi, ani też wykorzystywania siły fizycznej, czy też psychicznej w takich
sytuacjach. Każdy fakt pobicia, czy też znęcania się jest zgłaszany na policję
i wychowanek ponosi konsekwencje swojego zachowania (przesłuchanie przez
policję, sprawa w sądzie rodzinnym).

Ad. 1.3
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Edukacyjnych

w Dobrodzieniu nr 16/2011/2012 z dnia 12.06.2012r. zmienione zostały kary
w Statucie Placówki, polegające na:

1) usunięciu ze spisu kar środka polegającego na złożeniu wniosku o przeniesienie
nieletniego do innego ośrodka,

2) usunięciu zakazu rozmów telefonicznych.
Obecnie dokonywane są zmiany tej kwestii w Regulaminie Szkół Zespołu Placówek
Edukacyjnych i Regulaminie Internatu.
Katalog pozostałych kar dotyczących wychowanków w Ośrodku, zawarty w Statucie
Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu i Regulaminach zostanie poddany



procedurze weryfikacji, przez powołany w tym celu Zespół Nauczycieli, który
uwzględni wszystkie uwagi Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji w tym
zakresie.
Projekt znowelizowanych rozwiązań w tym zakresie zostanie przedłożony Radzie
Pedagogicznej do uchwalenia w terminie pozwalającym na wdrożenie
w nowym roku szkolnym.
W tym miejscu należy podkreślić, że żadna z kar nie służyła poniżaniu wychowanków.
Pragnę nadmienić, że powołując Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dobrodzieniu
i Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu Rada Powiatu w Oleśnie podjęła
stosowne uchwały oraz nadała pierwsze statuty, co podlegało nadzorowi Wojewody
Opolskiego.
Wszelkie zmiany w statucie są projektowane przez radę pedagogiczną placówki
i przedstawione do uchwalenia radzie placówki, zgodnie z treścią art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 07.09.199lr. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.).
Jeżeli statut szkoły lub placówki publicznej albo niektóre jego postanowienia
są sprzeczne z prawem, mogą być uchylone przez Kuratora Oświaty.
W dotychczasowej działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Zespołu
Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu nie odnotowano żadnych uchybień
w przywołanym powyżej trybie.

Ad. 1.4
Ośrodek, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

12.05.201 lr. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek
publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
(Dz. U. Nr 109, poz. 631) umożliwia wychowankom udział w zajęciach sportowych,
turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach organizowanych na świeżym
powietrzu w wymiarze dwóch godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki
pogodowe.
W tym celu wychowankowie mają do dyspozycji: salę gimnastyczną, trawiaste boisko
do piłki nożnej, trawiaste boisko do piłki siatkowej, siłownię, obszerne podwórko oraz
niezbędny sprzęt sportowo - rekreacyjny. Ponadto systematycznie, dwa razy
w tygodniu korzystają z basenu miejskiego i boiska wielofunkcyjnego „Orlik".
W Placówce istnieje koło zainteresowań „Klub maratończyk", w ramach którego
podopieczni ćwiczą biegi i marsze. Biorą udział w cyklicznych imprezach biegowych
na terenie miasta i województwa. 18.05.2012r. Ośrodek był organizatorem biegu dla
mieszkańców Gminy Dobrodzień, w którym uczestniczyli wspólnie wychowankowie
i członkowie społeczności lokalnej.



Uzupełnienie wykazu praw wychowanków internatu o prawo nieletnich
do codziennych zajęć na świeżym powietrzu w regulaminie internatu zostanie
zrealizowane bezzwłocznie.

Ad. 1.5
Kryteria określające zasady odwiedzania wychowanków przez osoby

niespokrewnione zostaną określone i przyjęte w trybie wskazanym w punkcie 1.3.

Ad. 1.6
W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 28.08.2007r. w sprawie rodzajów szkół i placówek
w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. Nr 157, poz. 1101 z późn. zm.)
- nie funkcjonuje rada rodziców.
W związku z powyższym bezpośredni kontakt i możliwość oddziaływań
terapeutycznych na rodziców (rodziny) wychowanków jest bardzo utrudniony, z uwagi
na dużą odległość dzielącą Ośrodek od miejsc zamieszkania podopiecznych.
Zainteresowanym rodzicom zostanie przedłożona propozycja skorzystania
z konsultacji pedagogicznych i psychologicznych zorganizowanych w placówce,
według harmonogramu przygotowanego na rok szkolny.

Ad. 1.7
W przyszłym roku szkolnym zajęcia grupowe (psychoterapia grupowa) będą

realizowane w szerszym zakresie, z uwagi na zwiększony wymiar zatrudnienia
psychologa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, który zmieni się z 15 godzin
w bieżącym roku szkolnym do 20 godzin (pełny etat) w roku szkolnym 2012/2013.

Ad. 1.8
Psycholog zatrudniona w placówce w dniach 1 0 - 1 1 maja 2012r. odbyła

szkolenie „Pomoc dziecku z problemami emocjonalnymi w warunkach
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii"
w Sulejówku, zorganizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako jedyne
przeznaczone dla pedagogów i psychologów w b.r. szkolnym.
Pragnę nadmienić, że corocznie Placówka dysponuje środkami przeznaczonymi na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z treścią art. 70 a
ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), które
w całości wykorzystywane są m. in. na różne formy szkoleń, kursów i warsztatów dla
nauczycieli i wychowawców.



Ad. 1.9
W planie doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Dobrodzieniu na rok szkolny 2012/2013
zostanie ujęte szkolenie z zakresu ochrony praw dziecka w prawie międzynarodowym
i krajowym.
Podkreślić należy, że wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni
w Placówce posiadają przygotowanie pedagogiczne, w ramach którego zostali
zapoznani z prawami dziecka.

Ad. 1.10
W roku szkolnym 2012/2013 zostaną zaplanowane dla wychowanków Ośrodka

zajęcia na temat działalności instytucji, do których nieletni mogą zwrócić się
w sytuacji naruszania ich praw, tj. Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw
Dziecka, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, sędziów rodzinnych.
Informuję, że 20.01.2012r. zostało wystosowane zaproszenie do rzecznika Praw
Dziecka z prośbą o wizytę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Dobrodzieniu.
Aktualnie jesteśmy w trakcie ustalanie daty tej wizyty.
Ponadto katalog praw dziecka zamieszczono do wiadomości w kilku miejscach
Placówki: w korytarzu głównym i w pokojach przeznaczonych do nauki własnej.

Ad. 2.1
Arkusz organizacji Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, w skład

którego wchodzi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zatwierdzony przez Zarząd
Powiatu w Oleśnie w dniu 10.05.2012r. zakłada zatrudnienie nauczyciela
na stanowisku psychologa w pełnym wymiarze tj. 20 godzin tygodniowo.
Nadmieniam, że zatrudnienie psychologa związane jest bezpośrednio
z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Natomiast pielęgniarki opiekujące się wychowankami w placówce
są zatrudnione w firmie Grupowa Praktyka Pielęgniarska Higiena Szkolna z siedzibą
w Oleśnie, posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Firma ta
świadczy usługi pielęgniarskie dla szkół i placówek powiatu oleskiego, w tym dla
Zespołu Placówek Edukacyjnych. Pielęgniarki pracują w Ośrodku od poniedziałku do
piątku zgodnie z normami przyjętymi przez NFZ.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach..., cytowane powyżej, nie przewiduje zatrudnienia pielęgniarki przez
placówkę.








