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Szanowny Panie,

Odnosząc się do relizacji zaleceń Raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji 
sporządzonego po wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie odbytej w 
dniu 26.02 2013 r. przesyłam w załączeniu wyjaśnienia:

Pan
Marcin Kusy 
Przewodniczący Zespołu 

Krajowego Mechanizmu Prewencji

R PO

Pogroszyn, 16.052013

Z poważaniem:



Pogroszyn, 14.05.2013 r

Relizacja zaleceń w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Pogroszynie:

1. Zorganizowanie szkolenia dla personelu z zakresu ochrony praw dziecka w prawie 
międzynarodowym i krajowym oraz radzenia sobie ze stresem, agresją etc.

Zasugerowana tematyka szkolenia zostanie ujęta w planie nadzoru pedagogicznego 
w przyszłym roku szkolnym. Według Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) placówki poza ewaluacją wewnętrzną kontrolą 
zobowiązane są zorganizować wspomaganie dla pracowników pedagogicznych (szkolenia, narady, 
warsztaty). W ramach wspomagania zostanie zaproszona osoba lub instytucja pozarządową , która 
przeprowadzi szkolenia pod nazwą ,, ochrona praw dziecka w prawie międzynarodowym 

i krajowym” oraz „ Stres i agresja -  strategia radzenia sobie z nimi” Aktualnie trwają 
„poszukiwania ” prelegentów. Termin realizacji szkoleń przewidywany jest na na pierwszy semestr 
przyszłego roku (listopad 2013 r.)

W bieżącym roku szkolnym tj. 4 czerwca 2013 roku 4 osoby weźmie udział w konferencji 
międzynarodowej organizowanej przez przez Wyższą Szkolę Biznesu i Przedsiębiorczości 
vi' Ostro\\>cu Sw. w ramach projektu pn. ,,Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne 
drogowskazem życiowym dla młodzieży nieprzystosowanej społecznie ” . Konferencja przeznaczona 
jest przede wszystkim dla kadry wychowawczej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. 
Zgłoszono udział pedagoga, psychologa oraz dwu wychowawców.

2. Usunięcie z treści Regulaminu nagród i kar zapisu dotyczącego stosowania środków przymusu 
bezpośredniego oraz kontroli korespondencji jako kary:

Punkt dotyczący stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz kontroli 
korespondencji jako kary został usunięty. ZatMńerdzenie zmiany nastąpi na najbliższym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.05.2013 r. Kar tych nie zastosowano w praktyce.

3. Wyeliminowanie zapisów dotyczących zakazu odwiedzin wychowanek osób spoza rodziny, z 
pkt 6. Raportu.

Zapis dotyczący zakazu odwiedzin wychowanek przez osoby spoza rodziny został usunięty 
z regulaminu nagród i kar wg procedur przedstawionych w punkcie 2. Zapis ten okazał się 
rzeczywiście niefortunnym. Trzeba jednak podkreślić, że nie zastosowano go w praktyce.

4. Usunięcie z katalogów kar zapisów dotyczących przenoszenia do innego ośrodka, zgodnie z pkt. 
6 Raportu.

Zapis dotyczący stosowania jako kary przenoszenia do innego ośrodka został usunięty 
z regulaminu kar i nagród w>g procedur przedstawionych w punkcie 2.

W Młodzieżowym Ośrodku zastosowano trzykrotnie przeniesienie do wychowanek innego 
ośrodka . Nie były to jednak kary lecz zaplanowane działania wychowawcze zmierzające do 
poprawy efektów resocjalizacyjnych, poprzez zmianę placówki, w których stosuje się być może 
inne metody wychowawcze. W dwóch przypadkach dokonano ,, zamiany” dziewcząt 
z zaprzyjaźnionymi ośrodkami. W jednym przypadku wystąpiono do sądu rodzinnego o zmianę 
środka wychowawczego (z MOS na MOW), czego skutkiem poza orzeczoną decyzją sądową było 
przeniesienie do innego ośrodka.

Przed podjęciem tych bardzo ważnych decyzji dla dziewcząt wyczerpano możliwe środki 
oddziaływań wychowaczych. Indywidualne rozmowy wychowanek z wychowawcami, pedagogiem i 
psychologiem oraz stosowanie różnorodnych metod resocjalizacyjnych nie dały zadawalajacych 
efektów dlatego Zespół Wychowawczy, który zbiera się okresowo lub w sytuacjach pilnych doraźnie
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zadecydował by dalsze działania przejął Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie zasad udzielania i pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U z 2010 r , nr 228, poz.1487) zespół taki jest powoływany 
indywidualnie dla każdej z wychowanek na początku roku szkolnego lub po przybyciu do ośrodka, 
jeżeli miało ono miejsce w trakcie roku szkolnego. W skład zespołu wchodzą : dyrektor, kierownik 
internatu, pedagog, psycholog, wychowawca w internacie, wychowawca w szkole oraz jeden z 
nauczycieli. Zespół dokonywał oceny zasadności dalszego pobytu, na podstawie którego dyrekcja 
placówki uruchamiała procedury związane z przeniesieniem (zawarcie porozumienia z innym 
ośrodkiem, poinformowanie właściwego sądu rodzinnego lub wystąpienia o zmianę środka 
wychowawczego, poinformowanie Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez system teleinformatyczny 
oraz wymiana dokumentacji określonej przepisami prawa).

Losy wychowanek przeniesionych są monitorowane poprzez wymianę informacji 
z dyrektorami placówek , w których wychowanki się znalazły, a nawet organizowane są ich 
odwiedziny dla koleżanek przeniesionych dziewcząt.

5. Wyeliminowanie przypadków stosowania kar łączonych oraz odpowiedzialności zbiorowej.
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nie stosuje się zasady stosowania lear łączonych 

oraz odpowiedzialności zbiorowej.
Stosowanie kary łączonej mogło być nieprawidłowo interpretowane przez wychowanki. W 

ośrodku stosuje niekiedy tzw. kary zamienne : wychowanka nie otrzymuje kieszonkowego przez 
dwa tygodnie oraz oraz ma zakaz wyjazdów przez kolejne dwa tygodnie. Powodowuje to, że kara 
jest mniej dotkliwa, a sposób je j egzekwowania ma wpływ na zwiększenie motywacji poprawy 
postępowania.

Stosowanie kar łączonych oraz odpowiedzialności zbiorowej mogło być ewentualnie 
zastosowane incydentalnie na początku działalności placówki. Wówczas kształtował się model 
działalności ośrodka oraz doskonalił proces poszukiwania optymalnych metod wychowawczych. 
Mogły zdarzyć się błędy, które wraz z rozwojem placówki są eliminowane.

6. Ujednolicenie katalogów kar ujętych w Statucie Ośrodka, Regulaminie wychowanek oraz 
Regulaminie nagród i kar.

W Statucie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zmienia się zapisy w § 32 pkt.3, które 
otrzymują brzmienie:
„Za nieprzestrzeganie regulaminu wychowanka może być ukarana:

1)upomnieniem wychowawcy;
2)pisemną naganą wychowawcy;
3)pisemną naganą dyrektora dyrektora MO W z wpisem do akt i poinformowaniem rodziców, 
prawnych opiekunów;
4) pisemną naganą dyrektora Niepublicznego Zespołu Placówek z wpisem do akt i 

poinformowaniem rodziców, prawnych opiekunów ”
Jednocześnie zostanie dodany pkt. 4 w brzmieniu:
„Katalog kar został określony w Regulaminie Wychowanek stanowiącym załącznik do Statutu”

Skorygowany Regulamin nagród i kar zostanie włączony do Regulaminu Wychowanek 
stając się jego częścią, co pozwoli na ujednolicenie zapisów oraz uniknięcie ich dublowania się. 
Wszystkie regulacje zostaną przeprowadzone na najbliższej Radzie Pedagogicznej.

7. Poszerzenia katalogu praw wychowanek o zajęcia sportowe, turystyczne, rekreacyjne, w tym 
zajęcia organizowane na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, 

Wprowadza się §  31, pkt 2 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, zapis:
„ wychowanka ma prawo do udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym 
w zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godzin dziennie " 
Zmiany zostaną wprowadzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.



8. Ujednolicenie katalogu praw wychowanek w Statucie Ośrodka oraz Regulaminie wychowanek.

Ujednolicony katalog praw wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego brzmi 
następująco i zostanie on zatwierdzony na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
Wychowanka ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu edukacji, wychowania i socjoterapii;
2) opieki wychowawczej i odpowiednich warunków pobytu w ośrodku;
3) znajomości wszystkich swoich praw wynikających z Konwekcji Praw Dziecka i kierowania 
się nimi w życiu
4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania je j 

godności;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników ośrodka i innych 

wychowanek;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności światopoglądowych i religijnych, jeśli 

nie obraża to innych osób;
7) jawnej, sprawiedliwej (obiektywnej), przeprowadzanej systematycznie oceny stanu swojej 

wiedzy i umiejętności oraz zachowania;
8) powiadomienia o zakresie i terminie pisemnych sprawdzianów;
9) dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku wystąpienia trudności w opanowaniu materiału;

1 Ojprzedstawienia wychowawcy, pedagogowi, psychologowi swoich problemów i uzyskiwania 
pomocy;
11) własnej decyzji dotyczącej reprezentowania ośrodka w konkursach i zawodach sportowych;
12) usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach w przypadku reprezentowania ośrodka na 

imprezach i na zawodach sportowych;
13) rozwnjania zainteresowań, zdolności i talentów;
14) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
15) do udziału w praktykach religijnych;

16) korzystania z profilaktycznej opieki zdrowotnej.
17) korzystania z  pomieszczeń ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki 

podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
18) do udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym w zajęciach 

organizowanych na świeżym powietrzu w wymiarze co najmniej 2 godzin dziennie ”
19)wypoczynku i rozrywki, do udziału w imprezach i wycieczkach;
20) korzystania z  przepustek, jeżeli spełnia wymagania regulaminowe, otrzymała zgodę sądu oraz 
rodzica lub opiekuna prawnego;
21)odbierania listów i paczek od rodzicow, opiekunow i rodziny oraz do tajemnicy korespondencji,
22) kontaktu telefonicznego lub internetowego z rodzicami lub opiekunami, jeżeli nie jest to 
sprzeczne z decyzją odpowiedniego sądu;
23 ) odwiedzin na terenie placówki, jeśli nie jest to sprzeczne z decyzją odpowiedniego sądu;
24) wpływania na życie ośrodka przez działalność samorządową, zrzeszania się w organizacjach 

działających w ośrodku;
25) swobody wypowiedzi, o ile nie narusza to godności innych.

9. Uaktualnienie podstawy prawnej stosowania środków przymusu bezpośredniego.
Usunięto zapis o nieaktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego wobec 
nieletnich, młodzieżowych ośrdkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii 
(Dz. U z 2011 r. Nr 48, poz.248).

10. Objęcie wychowanek wstępnym badaniem lekarskim oraz opieka profilaktyczną.
Uzgodniono z Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Wieniawie, który sprawuje opiekę



medyczną nad placówką, że nowo przybyłe wychowanki będą poddawane wstępnemu badaniu 
lekarskiemu, w tym stomatologicznemu. . Do ośrodka zdrowia będą dowożone samochodem 
służbowym placów'ki pod opieką pielęgniarki. Zaświadczenia o stanie zdrowia będą dołączone do 
akt osobowych wychowanek.

11. Zmianę sposobu wydawania leków, zgodnie z pkt 9 Raportu
Zmiana sposobu wydawania leków została wprowadzona w życie w następnym tygodniu po  

wizycie przedstawicieli Zespołu,, Krajowego Mechanizmu Prewencji” tj od dnia 04 marca 2013 r. 
Wieczorne porcje leków dla wychowanek są przygotowywane przez pielęgniarkę i dostarczane do 

pokoju wychowawców. Są odpowiednio opisane oraz zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych.

12. Zorganizowanie nieletnim pogadanki o przysługującym im prawach oraz sposobie ich 
egzekwowania.

Pogadanka o powyższej tematyce została przeprowadzona na spotkaniu społeczności 
ośrodka przez kierownika d/s wychowawczych dnia 09.05.2013 r.

13. Zorganizowanie wychowankom pogadanki na temat kultury języka oraz odnoszenia się do
drugiej osoby z szacunkiem.

Pedagog szkolny w ramach zajęć z  socjoterapii przeprowadził zajęcia 
o tematyce „wulgaryzmy w języku młodzieży - źródła, przyczyny używania” 21.112012 r w kl. II 
oraz 22.11.2012 w klasie I. Zostały one potwierdzone odpowiednimi zapisami w dzienniku 
lekcyjnym. Poza tym wychowawcy klasowi oraz wychowawcy główni zostali zobowiązani do 
zajęcia się tą tematyką na lekcjach wychowawczych i potwierdzenia tego faktu stosownym zapisem 
w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku zajęć wychowawczych w w miejscach do tego 
przeznaczonych.

Kierownictwo placówki deklaruje zwrócić większą uwagę na sposób komunikowania się 
pracowników i wyrażanie swoich opinii i poglądów w sposób kulturalny. Z dwoma pracownikami, 
którzy dopuścili się niecenzuralnych słów wypowiedzianych w obecności wychowanek zostały 
przeprowadzone (bezpośrednio po zdarzeniach) przez dyrekcję placówki rozmowy dyscyplinujące.

Aby podnieść jakość i poziom kontaktów interpersonalnych na płaszczyźnie pracownicy -  
wychowanki postanowiono wprowadzić zapis do Regulaminu Pracy w pkt. 17 w brzmieniu 
„zabrania się stosowania wobec wychowanek i współpracowników agresji słownej i fizycznej. 
Poprawkę wprowadzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 17.09.1012 r. , natomiast 
regulamin został przyjęty do stosowania dnia 15.03.2012 r.

14. Zorganizowanie dziewczynom pogadanki/ spotkania z seksuologiem.
Została przeprowadzona rozmowa z seksuologiem z Lublina, który wyraził zgodę na 

prelekcję pod nazwą ,, Problemy okresu dojrzewania. ” . Spotkanie odbędzie się 22 maja br.
o 15.30. Będą w nim uczestniczyć wszystkie wychowanki obecne w placówce.

15. Rozważanie możliwości wynagradzania dziewcząt pełniących funkcję „ aniołów”.
Na spotkaniu Zespołu Wychowawczego podjęto decyzję, że dziewczęta które będą opiekować 

się nowymi wychowankami będą nagradzane poprzez przyznawanie 100 dodatkowych punktów 
tygodniowo. Wprowadzenie tej zasady nastąpi z nowym rokiem szkolnym , ponieważ zmiana 
regulacji w tym zakresie pod koniec roku szkolnego byłaby niesprawiedliwa wobec tych 
wychowanek, które opiekowały się nowo przybyłymi dziewczynami w tym roku szkolnym.

16. Usunięcie zacieków na suficie sypialni dziewcząt.
Zaciek w sypialni dziewcząt został usunięty. Przebarwioną farbę zeskrobano i odmalowano 

fragment ściany w tym samym odcieniu. Poza tym przeprowadzono częściowy remont dachu nad



miejscem przecieku, którego celem jest wyeliminowanie podobnych przypadków w przyszłości.

17. Zabezpieczenie nieosłoniętych świetlówek w pokojach wychowanek oraz rozważenie 
możliwości wymiany oświetlenia;

Wykonana została kompleksowa kontrola i remont nieprawidłowo działających świetlówek. 
Wyczyszczono osłony oraz założono brakujące i wymieniono niedziałające rury oświetleniowe oraz 
wadliwe tzw. startery. W placówce rozpoczęto wymianę świetlówek na energooszczędne i dające 
światło przyjazne użytkownikom. Proces wymiany rozpoczęto od jadalni. W okresie wakacyjnym 
będzie on kontynuowany w pokojach dziewcząt.

18. Wprowadzenie możliwych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością;

Rozważana jest możliwość wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Na 
bieżąco śledzona jest dokumentacja medyczna wychowanek wskazywanych do placówki przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Gdyby okazało się, że wskazano wychowankę o określonym stopniu 
niepełnosprawności udogodnienia architektoniczne i infrastrukturalne będą wprowadzone 
natychmiast.

19. Zamieszczenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z adresami instytucji do których 
wychowanki mogą zwrócić się w sytuacji naruszenia ich praw.

Wygospodarowano gablotę ścienną, w której zamieszczono informacje i adresy 
następujących instytucji,

- Rzecznika Praw Obywatelskich,
- Rzecznika Praw dziecka,
- Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
- Sądu Rodzinnego w Przysusze,
- Kuratorium Oświaty, Delegatury w Radomiu,
Informacje zamieszczono w następnym tygodniu po zakończeniu wizytacji. Wielkość liter

i sposób rozmieszczenia informacji czynią tablicę pzrejrzystą i czytelną. Adresy sądów rodzinnych 
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wychowanek są dostępne w pokoju 
wychowawców.

Z poważaniem:
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