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Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 18.04.2011 r.

przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji podjęto następujące czynności:

. . ,             
- wyposażono 3 pokoje sypialniane w szafy ubraniowe;

- dokonano zmiany zapisu w statucie poprzez doprecyzowanie zasad odizolowania

wychowanka od grupy;

- dokonano zmiany zapisu w statucie w zakresie katalogu kar i nagród poprzez wyłączenie z

katalogu nagród i uznaniu za przysługujące prawo - możliwości otrzymania śródrocznej

promocji (zaliczenia dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego).

W katalogu kar zawarta informacja o możliwości przeniesienia do innego
ośrodka została zapisana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania,

przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz

młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. nr 178, poz. 1833) w :

§ 7.1. Przeniesienie nieletniego do innego ośrodka może nastąpić w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu
resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.



W kwestii zagwarantowania profilaktycznej opieki medycznej informuję, że 

wychowankowie w większości pochodzą z Warszawy lub gmin ościennych, korzystają z 

placówek opieki medycznej w miejscach swojego zamieszkania. Wychowankowie otrzymują 

dodatkowe przepustki. W przypadku pozostałych podopiecznych organizujemy opiekę 

medyczną obejmującą m. in.: wizyty u lekarzy specjalistów, pełną opiekę stomatologiczną, 

zajęcia rehabilitacyjne. W miarę możliwości organizowane są spotkania z pielęgniarką 

szkolną, która prowadzi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej.

Za wszystkie cenne uwagi ze strony Państwa przedstawicieli - dziękuję.

Dziękuję również za zrozumienie i wsparcie nas w długoletnim staraniu o środki 

finansowe na budowę bazy sportowej.

Z poważaniem

mgr\Małgorzata Gontarek
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W załączeniu przesyłam raport dotyczący wykonania czynności pokontrolnych.

. . , . . • . a. . . ... . . „ . . . .. .W stosunku do pisma z dnia 16.06.2011 r. uzupełnieniem jest informacja, ze z katalogu kar

(zawartych w statucie placówki) został usunięty zapis o możliwości karnego przeniesienia

wychowanka do innego ośrodka.

Załącznik:

1. Informacja o podjętych czynnościach pokontrolnych
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Raport dotyczący wykonania czynności pokontrolnych

Uprzejmie informuję, że w związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 18.04.2011 r. 

przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji podjęto następujące czynności:

- wyposażono 3 pokoje sypialniane w szafy ubraniowe;

- dokonano zmiany zapisu w statucie poprzez doprecyzowanie zasad odizolowania 

wychowanka od grupy;

- dokonano zmiany zapisu w statucie w zakresie katalogu kar i nagród poprzez wyłączenie z 

katalogu nagród i uznaniu za przysługujące prawo - możliwości otrzymania śródrocznej 

promocji (zaliczenia dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego).

W katalogu kar zawarta informacja o możliwości przeniesienia do innego 

ośrodka została zapisana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, 

przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. nr 178, poz. 1833) w :

§ 7.1. Przeniesienie nieletniego do innego ośrodka może nastąpić w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu 

resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, na podstawie opinii zespołu wychowawczego.

Został usunięty zapis o możliwości karnego przeniesienia wychowanka do innego 

ośrodka.



W kwestii zagwarantowania profilaktycznej opieki medycznej informuję, że 

wychowankowie w większości pochodzą z Warszawy lub gmin ościennych, korzystają z 

placówek opieki medycznej w miejscach swojego zamieszkania. Wychowankowie otrzymują 

dodatkowe przepustki. W przypadku pozostałych podopiecznych organizujemy opiekę 

medyczną obejmującą m. in.: wizyty u lekarzy specjalistów, pełną opiekę stomatologiczną, 

zajęcia rehabilitacyjne. W miarę możliwości organizowane są spotkania z pielęgniarką 

szkolną, która prowadzi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej.

Za wszystkie cenne uwagi ze strony Państwa przedstawicieli - dziękuję.

Dziękuję również za zrozumienie i wsparcie nas w długoletnim staraniu o środki 

finansowe na budowę bazy sportowej.


