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W  odpowiedzi na pismo nr KMP.573.16.2015.MK informuję, że wszystkie zawarte 
w raporcie zalecenia zostały poddane gruntownej analizie przez kierownictwo placówki.

Odnosząc się do zaleceń raportu pragnę poinformować, że większość z nich została do 
chwili obecnej zrealizowana, a pozostałe zostaną uwzględnione w planach pracy 

Ośrodka.

Ad. 1. Decyzją dyrektora MOW w Kwidzynie odstąpiono całkowicie od przeprowadzania 
i podejmowania prób przeprowadzania badań na obecność alkoholu i narkotyków przez 
pracowników pedagogicznych lub pielęgniarkę Ośrodka. Dokument pn. „Procedury 
postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Kwidzynie”, który zawierał zapisy dopuszczające możliwość 
podejmowania w stosunku do wychowanek prób przeprowadzenia badań na obecność 
alkoholu lub środków psychoaktywnych jest w chwili obecnej nowelizowany. 
Z dokumentu usunięte zostaną następujące zapisy „Podejmuje próbę przeprowadzenia 
oceny stanu trzeźwości alkomatem, który znajduje się w Ośrodku w gabinecie 
pielęgniarki” oraz „Pracownik pedagogiczny lub pielęgniarka podejmuje próbę 
przeprowadzenia u wychowanki testu na obecność w organizmie narkotyków. 
Pragnę również dodać, że w minionym czasie w MOW w Kwidzynie nigdy nie 
przeprowadzono w/w badań wbrew wc li wychowanki.
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Ad. 2. W  ramach realizacji zalecenia usunięto ze Statutu MOW w Kwidzynie zapisy 
zawarte w § 24, ust. 9 pkt 15 bbb i pkt 15 fff. Pracownikom Ośrodka zalecono 
niezwłoczne odstąpienie od stosowania w/w kar porządkowych.

Ad. 3. Pracownikom placówki zwrócono uwagę, aby ze wszystkich podejmowanych 
przez nich oddziaływaniach wychowawczych wyeliminować wszystkie działania mogące 
wywoływać u wychowanek odczucie odpowiedzialności zbiorowej, czy Karania za czyny, 

których nie popełniły.

Ad. 4.

Odnosząc się do zalecenia informuję, że w planie dnia grup wychowawczych, jako jeden 
ze stałych punktów dnia są wszelkiego rodzaju zajęcia ruchowo-sportowe na świeżym powietrzu. 
Ponadto jednym z działań wychowawczych realizowanych w Ośrodku są zajęcia koła sportoweg c 
i zajęcia sportowe fitness, które uzupełniają potrzeby wychowanek w tym względzie. 
Dodatkowo działania licznych kół zajęć pozalekcyjnych często odbywają się poza ośrodkiem, 
a więc dziewczęta chociazoy udając się na te zajęcia mają również możliwość spędzania czasu 
na świeżym powietrzu. Pewne zajęcia odbywające się na świeżym powietrzu nie mające 
typowych cech spaceru rekreacyjnego nie są odbierane przez wychowanki jako rekreacja 
np. wyjście do sklepu, zabawy ruchowe na boisku, zajęcia porządkowe itd. Każde wyjście 
poza teren ośrodka w znacznej mierze uzależnione jest od warunków atmosferycznych, 
sytuacji wychowawczej w grupie jak i stanu zdrowia dziewcząt. Wyjścia, zajęcia na świeżym 
powietrzu są dokumentowane w dziennikach zajęć grup wychowawczych, czy zajęć 
pozalekcyjnych.

W gronie wychowanek są dziewczęta, które nie wyrażają chęci uczestniczenia w powyższych 
zajęciach Stale wymagają motywacji i aktywizacji do podjęcia aktywności.

W/w przesłanki sprawiły prawdopodobnie, że w wypowiedziach dziewcza* pojawiła się opinia, 
iż nie wychodzą na spacery rekreacyjne.

Ad. 5. W odniesieniu do zalecenia Pragę wyjaśnić, że „Regulamin Stopni Dostosowania 
Społecznego w MOW w Kwidzynie" opiera się o system motywacyjny, który zakłada, że forma 
i ęzas_pozbawienia wychowanki pewnych przywilejów, których ograniczenie jest konsekwencją 
złamania przez nią Regulaminu zależy od działań przez nią zainicjowanych i realizowanych. 
Wspomniany w raporcie „czas trwania środków dyscyplinujących” jest indywidualizowany i równy 
każdorazowo czasowi realizacji przez konkretną wychowankę zaproponowanych przez nią, 
opracowanych przy wsparciu opiekuna, zadań opisanych w tzw. Zielonej Karcie lub Karcie 
Dobrego Zachowania.

Ad. 6. Szkolenie z zakresu praw dziecka w latach minionych w MOW w Kwidzynie od ywaty się 
wielokrotnie. Pracownicy placówki uczestniczyli ponadto wielokrotnie w szkoleniach, 
konferencjach i sympozjach dotyczących wspomnianej problematyki. W ramach realizacji 
zalecenia zobowiązuję się do uzupełnienia Planu Doskonalenia Nauczycieli w MOW w Kwidzynie 
w roku 2016 o szkolenie dotyczące praw dziecka.

Ad. 7. Zalecenie zrealizowano. W kabinach prysznicowych zainstalowano brakujące osłony.

Ad. 8. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe (siedziba placówk znajduje się 
w budynku pochodzącym z lat 30 -  tych XX wieku, częściowo modernizowanym) w trakcie
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prowadzonych prac modernizacyjnych nie wygospodarowano „wydzielonego" pomieszczenia 
pełniącego funkcję tzw. pokoju odwiedzin. W trakcie odwiedzin wychowanki mają możliwość 
korzystania z innych funkcjonujących w Ośrodku pomieszczeń dających możliwość 
nieskrępowanego kontaktu z osobami je odwiedzającymi. Opcjonalnie mogą to być np. świetlice 
grup wychowawczych, pracownie kół zainteresowań, nieużytkowane czasowo pomieszczenia 
Grupy Usamodzielnienia czy harcówka.

Ad. 9. Podstawy prawne dokumentu „Procedury postępowania interwencyjnego 
w sytuacjach kryzysowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kwidzynie” zostaną uaktualnione.

Ad. 10. Ze względów na, w większości wypadków ograniczony lub utrudniony kontakt 
z opiekunami wychowanek i ich brak woli współpracy, pobieranie od rodziców lub 
opiekunów prawnych tzw. zgody blankietowej na leczenie nieletnich w momencie ich 
przybycia do placówki to najczęściej jedyna sytuacja dająca możliwość jej pozyskania. 
W wielu sytuacjach wspomniany dokument jest honorowany przez placówki służby zdrowia. 
W sytuacjach, gdy jednak wymagana jest aktualna zgoda opiekuna prawnego na zastosowanie 
procedur medycznych, każdorazowo staramy się taką zgodę pozyskać. W niektórych 
przypadkach z powodzeniem.

Ad 11. Odnosząc się do zalecenia pragnę nadmienić, iż jak wspomniałem powyżej siedziba 
placówki znajduje się w budynku objętym nadzorem konserwatorskim adaptowanym do potrzeb 
placówki resocjalizacyjnej. W trakcie planowania kompleksowego remontu budynku (po pożarze 
w 2003 roku) nie planowano prac mających na celu jego dostosowanie do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. W trakcie w/w prac nie dokonano przebudowy ani rozbudowy budynku 
Ośrodka.

Ad. 12. Zrealizowane. Na tablicach ogłoszeń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Kwidzynie zamieszczono dane teleadresowe instytucji stojących na straży praw dziecka, w tym 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Bardzo dziękujemy za przesłane uwagi.

W załączeniu przesyłam kopię uchwały Rady Pedagogicznej Ośrodka 
nr 195/U/RP/MOW/2016.

Z poważaniem.
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UCHWAŁA nr 195/U/RP/MOW/2016 
RADY PEDAGOGICZNEJ 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie 
z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie: zmian w statucie Ośrodka.

Na podstawie: art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.) 
uchwala się:

§ 1-

W Statucie Ośrodka wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 24 w ust. 9 pkt 15 skreśla się ppkt bbb i ppkt fff.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ośrodka.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Za zgodność 
z o ryg ina łem  2 9 -01- 2016


