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Dyrektor Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie przesyła 

w załączeniu odpowiedź do pisma Nr RP0600255-VII-1106/08/GD/KMP 

z dnia 19.11.2008r dotyczącego przeprowadzonej w dniu 22.10.2Q08r wizytacji 

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.



ZESPÓŁ PLACÓWEK  
im, Jana Pawia H  w Lubaczowie

.u!, Kościuszki 143
^ | ^ / 0 8  Lubaczów, dnia 23.12.2008r

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 

00-090 Warszawa

W odpowiedzi na uwagi, wnioski i zalecenia Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich w związku z pismem Nr RPO-600255-VII-1106/08/GD/KMP 

z dnia 19.11.2008r dotyczącym wizytacji przeprowadzonej w dniu 22.10.2008r, 

dyrektor Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie wyjaśnia:

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie nie stosuje 

się kar fizycznych jako metody wychowawczej. Oskarżenia wychowanka A.P. 

dotyczące stosowania kar cielesnych nie mają odzwierciedlenia 

w rzeczywistości. Wychowanek jest chłopcem upośledzonym umysłowo 

w stopniu lekkim i niedostosowanym społecznie, leczony psychiatrycznie, 

uzależniony od narkotyków, wykazuje tendencje do konfabulacji. W naszej 

ocenie ma problemy z nawiązywaniem prawidłowych relacji społecznych. 

Poprzez oskarżenia chciał zwrócić na siebie uwagę, zaistnieć na tle grupy, 

podnieść swoją pozycję, poczuć się bardzo ważnym, dostrzeganym przez 

innych. Jak wynika z opinii wizytujących, pozostali wychowankowie z tej samej 

grupy wychowawczej nie potwierdzili tego typu oskarżeń.

W MOW nie stosuje się „bezcelowej pracy jako metody wychowawczej”. 

Wymieniony przez wizytujących powyższy zarzut nie miał miejsca.
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Przewożenie piasku służyło przygotowaniu terenu ośrodka pod zasadzenie 

krzewów oraz wyrównywanie terenu pod parking,

Odnośnie stosowania odpowiedzialności zbiorowej wobec nieletnich, 

wyjaśniam, że przypadki takie miały miejsce, gdy mieliśmy uzasadnioną 

całkowitą pewność, że ucieczki te były zaplanowane, odbywały się przy pomocy 

i wiedzy oraz aprobacie większości wychowanków. Wówczas zastosowano 

kary, które są zgodne z regulaminem MOW § 21 ust.4 pkt.7,9.

Natomiast stanowczo zaprzeczam, by kiedykolwiek formą kary był brak 

drugiego śniadania,

W związku ze sprzecznością § 33 ust. 15 (nie 16) Statutu MOW 

w Lubaczowie z § 8 pkt.l i 2 Ramowego Statutu stanowiący zał. Nr 3 do 

Rozporządzenia MENiS z dnia 7.03.2005r. w sprawie ramowych statutów 

placówek (Dz. U. z 2005r., Nr 52, poz.466) nadmieniam, że statut ośrodka 

poddany został analizie w celu wniesienia zmian pod kątem uzupełnienia

o prawa i obowiązki wychowanków w tym wynikające z indywidualnych 

programów pracy z wychowankami oraz rodzaje nagród i kar stosowanych 

wobec wychowanków.

W miarę posiadanych możliwości finansowych na bieżąco będzie 

realizowane usuwanie niedociągnięć dotyczących wyposażenia pomieszczeń 

sypialnych, kuchennych, łazienek i toalet. Drobne usterki typu, brak drzwi 

w toaletach, braki szuflad w łóżkach, działanie sitek w łazience, zamontowanie 

zamka w szafce z lekami w gabinecie lekarskim były chwilowe i zostały 

natychmiast usunięte, natomiast zeszyt porad ambulatoryjnych został ponownie 

zaprowadzony zgodnie z zaleceniem.

Aktualnie w wyniku posiadanych środków finansowych planowana jest 

adaptacja i modernizacja pomieszczeń dla psychologa i pedagogów .

W związku z wymogiem wyodrębnienia izolatki, informuję, że z powodu 

braków lokalowych, pokój gościnny na I piętrze budynku zostanie



przekształcony po przeprowadzeniu remontu w izolatkę dla chorych. 

Sukcesywnie w miarę możliwości zostanie utworzony pokój gościnny.

Systematycznie i na bieżąco w ośrodku prowadzone są zajęcia 

prozdrowotne, ujęte w bloku tematycznym „ negatywne skutki uzależnień”, 

co znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji ośrodka (dzienniki zajęć 

wychowawczych, roczne plany pracy, indywidualne programy resocjalizacyjno- 

rewalidacyjne, program profilaktyczny i wychowawczy), która została 

przedstawiona do wglądu osobom kontrolującym.

Odnośnie opieki zdrowotnej od wielu lat czynię starania o wydłużenia 

czasu pracy lekarza pierwszego kontaktu i pielęgniarek oraz utworzenie 

gabinetu stomatologicznego. Jednak w świetle obowiązujących przepisów 

prawnych, nie ma możliwości zapewnienia takiej opieki. Wychowankowie 

mogą korzystać z usług spółki R-36, która ma podpisaną umowę 

z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresowałem 

również inne NZOZ świadczeniem usług na potrzeby zespołu .

Odnośnie kontynuacji przyjmowania leków psychotropowych, podczas 

urlopowania wychowanków, informujemy, że ośrodek nasz nie ma możliwości, 

ani wpływu na wydawanie łęków poza placówką. Całkowitą odpowiedzialność 

za pobyt dziecka poza placówką przyjmują rodzice na co posiadamy pisemne 

oświadczenie,

Wyjaśniam, że pracownicy ochrony zdrowia oraz inni pracownicy 

ośrodka posiadają odpowiednie przeszkolenie w zakresie transmisji HCV 

i HIV.

W ramach programu profilaktycznego na bieżąca prowadzona jest 

edukacja wychowanków o zakażeniach, natomiast do końca grudnia br. ośrodek 

zostanie doposażony w materiały edukacyjne informujące o podstawowych 

drogach zakażenia.



W zakresie doprecyzowania zasad prowadzenia terapii grupowej 

informuję, że po raz kolejny zostaną wyjaśnione i utrwalone cele zajęć 

terapeutycznych.

Informujemy, że 4 wychowawców jest w trakcie szkolenia z zakresu 

Treningu Zastępowania Agresji ART.

W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2009/10 planuję zatrudnienie 

terapeuty, który zająłby się wyłącznie pracą terapeutyczną z młodzieżą.

Odnośnie punktu dotyczącego przeszkolenia pracownika w zakresie 

rozpoznawania symptomów zażycia narkotyków, informuję, że wicedyrektor ds. 

wychowawczych jest przeszkolony pod kątem Profilaktyki Uzależnień 

Toksycznych organizowanych przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji 

Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku Białej, jak i pozostali wychowawcy oraz 

nauczyciele biorący udział w szkoleniu przeprowadzonym przez pracownika 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie nt. „Rozpoznawania 

współczesnych środków narkotycznych”.

Wyjaśniam, że w MOW w ostatnim roku miała miejsce 1 próba 

samookaleczenia u wychowanka, który od wielu lat był leczony psychiatrycznie. 

Na wniosek dyrekcji ośrodka oraz na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w 

Lesku został umieszczony w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla 

Nieletnich w Garwolinie.

Dyrekcja Zespołu Placówek im. Jana Pawła II Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Lubaczowie doceniając istotne informacje, wnioski, 

zalecenia pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące 

bieżącej pracy placówki, pragnie równocześnie zasygnalizować, że w wyniku 

przeprowadzonej kontroli rozluźniła się dyscyplina u młodzieży. Wśród 

wychowanków dominuje przekonanie, że cyt. „nikt nam nie może nic zrobić, 

możemy uciekać, kiedy chcemy, mamy do wszystkiego prawo”.



Ponadto informujemy, że następnego dnia po wizytacji miały miejsce 

dwie ucieczki wychowanków oraz nawoływania do kolejnych, gdyż część 

chłopców poczuła się bezkarna.

mgr biak

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1

2. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15

3. a/a
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W nawiązaniu do informacji o czynnościach przeprowadzonych U -upoB ^tnienia^^/z:/ 
Rzecznika Praw Obywatelskich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie 
RPO-600255-V II-1106/08/GD/KMP z dnia 14 listopada 2008 r. uprzejmie informuję, iż 
zgadzam się ze stwierdzeniem, że niezbędne jest dofinansowanie tego ośrodka. W związku z 
tym pragnę poinformować, źe Powiat Lubaczowski przeznacza corocznie znacznie wyższe 
środki finansowane na funkcjonowanie tego ośrodka aniżeli otrzymuje na tę placówkę w 
ramach subwencji oświatowej. Dla przykładu podam, że:
w 2006 r.- 192.000,00 zł, Zfl/W -/)?-
w 2007 r . -  359.486,00 zł, 
w 2008 r. -1 ,031.748,00 zł
przeznaczaliśmy więcej środków niż otrzymaliśmy na ten cel z subwencji oświatowej.
Nie bez znaczenia jest również i to, że gdy w 1999 r. Powiat Lubaczowski przejmował od 
Skarbu Państwa ten ośrodek i związane z nim mienie, jego baza była niezwykle zaniedbana, 
wymagała i wymaga nadal wielu nakładów finansowych, aby doprowadzić ją  do 
obowiązujących standardów. W miarę naszych możliwości finansowych będziemy 
sukcesywnie poprawiać jego funkcjonalność. Do pozostałych kwestii zawartych w w/w 
informacji ustosunkował się dyrektor placówki Andrzej Wójciak,
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Warszawa, .

BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

RPO-600255-VII-1106-08/(GD)GR/KMP

00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 
Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53

Pan/i Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

ul. Kościuszki 145 
37-600 LUBACZÓW

Zespół Prawa Karoego 
Wykonawczego

W nawiązaniu do pisma, w którym dyr. Andrzej Wójciak zgłosił uwagi do 
„Informacji o czynnościach prowadzonych z upoważnienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie” uprzejmie 
informuję, że całościowe stanowisko w sprawie zostanie Państwu przekazane po 
otrzymaniu odpowiedzi od innych adresatów Informacji.

Jednak, wobec treści pisma dyr. A. Wójciaka konieczne jest przypomnienie, że 
stwierdzenia o biciu wychowanka jako odpowiednim środku dla uzyskania posłuchu, a 
także przesypywaniu piasku z jednej sterty na drugą jako przydatnej metodzie 
wychowawczej, padły w obecności całego składu wizytującego.

Nie można też zostawić bez komentarza końcowego stwierdzenia zawartego 
w tym piśmie:

„w wyniku przeprowadzonej kontroli rozluźniła się dyscyplina u młodzieży. 
Wśród wychowanków dominuje przekonanie, że cyt.: ’’nikt nam nie może nic zrobić, 
możemy uciekać, kiedy chcemy, mamy do wszystkiego prawo

Ponadto informujemy, że następnego dnia po wizytacji miały miejsce dwie 
ucieczki wychowanków oraz nawoływania do kolejnych, gdyż część chłopców poczuła 
się bezkarna”.

Osoby, które wizytowały placówkę w dniu 22 października 2008 r., prowadziły 
rozmowy z wychowankami ściśle według identycznych, wcześniej opracowanych 
kwestionariuszy, stosowanych także w innych mow. Jedyne odstępstwa mogły dotyczyć 
zmiany użytych w pytaniu pojęć na bardziej zrozumiałe dla konkretnego, ankietowanego 
wychowanka. W tym kontekście cytat jest świadectwem pracy prowadzonej w 
placówce, panującego tam klimatu i stosowanych metod.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2009r. znak RPO-600255-VII-1106- 

08/(GD)GR/KMP5 dyrektor Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie 

przesyła w załączeniu kserokopię protokołu kontroli przeprowadzonej w placówce 

przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie SSR Artura Bros.
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37-600 LUBACZÓW
SPRAWOZDANIE

z kontroli przeprowadzonej 
w Zespole Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych i Resocjalizacyjnych 

im. Jana Pawia II w Lubaczowie 
w dniu 10 grudnia 2008 roku, z okres od 1 stycznia 2008roku do dnia kontroli, 

przeprowadzonej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lubaczowie SSR Artura Bros

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002r., nr 11, poz. 109 
z późn. zm.), przy uwzględnieniu informacji o czynnościach prowadzonych z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich w MOW w Lubaczowie z dnia 14,11.2008 roku.

Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych i Resocjalizacyjnych jest placówką 
publiczną i w skład zespołu wchodzi Młodzieżowy Ośrodek W ychowawczy (MOW) oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy (SOSW).

Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Lubaczowski. Zespól został utworzony w 
1956 roku. Najbliższa tego typu placówka znajduje się w  Zawichoście.

Miejsce zam ieszkania wychowanka (dom rodzinny) nie zależy w żaden sposób od 
zespołu.

Podstawą funkcjonowania zespołu jest statut uchwalony uchwałą rady pedagogicznej 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego, który wszedł w życie w 2007 roku.

Aktualnie przygotowywane są zmiany w statucie zespołu, celem wprowadzenia 
systemu kar i nagród, znajdującego się dotychczas w regulaminie ośrodka stanowiącym 
załącznik do statutu.

Organami Zespołu są:
1. Dyrektor Zespołu;
2. Rada Pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego;
3. Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego;
4. Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego -  stanowi 

reprezentację rodziców uczniów szkoły i jest wybierana w tajnych wyborach przez 
zebranie rodziców wychowanków placówki, a do jej kompetencji należy m. in. 
składanie wniosków i opinii we wszelkich sprawach szkoły, opiniowanie zestawu 
podręczników i programu wychowawczego;

5. Samorząd uczniowski Młodzieżowego Ośrodka W ychowawczego;

Dyrektorem Zespołu jest mgr Andrzej Wójciak. Podlegają mu:
- wicedyrektor M łodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ds. dydaktycznych -  Lucyna 

Bundy ra,
wicedyrektor M łodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ds. wychowawczych - 
Waldemar Pro cyk,
wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego ds. dydaktycznych -  
Agnieszka Hass-Kubrak,

Stwierdzam -¿godność kserokopii
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wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego ds. wychowawczych
-  Agata Gardzielik.

Stan osobowy kadry pedagogicznej nie uległ więc zmianie.
Zespół mieści się w 5 budynkach położonych w Lubaczowie przy ul. Kościuszki. 

Budynki są oznakowane czerwonymi tablicami informacyjnymi, z niepełnymi informacjami. 
Są one na tyle ogólne, że trafienie do konkretnego budynku, dla osoby postronnej jest 
niemożliwe.

W ostatnim czasie kontynuowane są prace przy remoncie stołówki i kuchni, remoncie 
budynku szkoły podstawowej SOS W, realizowany jest projekt doposażenia MO W w sprzęt 
do prowadzenia zajęć i stworzenia pracowni specjalistycznych wykonywany wspólnie z

W okresie objętym kontrolą była przeprowadzana kontrola przez pracowników biura 
RPO, z szeregiem zaleceń, o których realizacji między innymi, mowa poniżej.

Odnośnie braku możliwości wypłaty kieszonkowego (k. 8 protokołu RPO), to wg 
dyrektora zespołu nie ma takiej możliwości, wcześniej środki na ten cel zapewniało MEN, a 
od 7 lat już nie. Dorywcza pomoc finansowa dla wychowanków, np. aby kupili bilet na 
podróż do domu, dokonywana jest jedynie ze środków starostwa.

Naruszanie nietykalności cielesnej (k. 11 protokołu)- nietykalność cielesna jest 
naruszana jedynie w przypadku potrzeby użycia przymusu bezpośredniego. Wychowankowie 
wykonują prace jedynie związane z porządkowaniem rejonów właściwych dla 
poszczególnych grup.

W zespole nie m a izby izolacyjnej, ponieważ nie ma na n ią  środków finansowych a 
dyrekcja jak i wychowawcy nie w idzą uzasadnionej potrzeby jej istnienia, (rzeczywiście ptrzy 
niezbyt licznej ilości wychowanków potrzeba izolatki jest raczej iluzoryczna czy też stanem 
idealnym, kiedy jest więcej „przyziemnych” braków.

Leki są przechowywane w zamkniętej szafce.

Poważne zastrzeżenie budzi ilość wychowanków w stosunku do posiadanych miejsc. 
Pokoje z łóżkami piętrowymi, sprawiają wrażenie zbyt zagęszczony, a przynajmniej 
zagęszczonych w stopniu maksymalnym,

Zespół Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych i Resocjalizacyjnych 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Placówka działa na podstawie:
ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz, U. 
z 2002r., nr 11, poz. 109 z późn. zm.),
konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U z 199 lr. nr 120, poz. 526), 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.),
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. nr 19, poz. 166),

MEN.
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- rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r, 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 19, poz. 167),

- rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. 
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 52, poz, 467 z późn.zm,),
rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz, 114), 
rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publicznych przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225 z późn. zm.),

- rozporządzenia M inistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000r. 
w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację 
ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, 
schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U .)

Organem prowadzącym Młodzieżowy Ośrodek W ychowawczy jest Powiat 
Lubaczowski.

Ośrodkiem kieruje dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i 
Resocjalizacyjnych w Lubaczowie przy pomocy wicedyrektora ds. wychowawczych MO W 
oraz wicedyrektora ds. dydaktycznych MOW.

Organizację M OW  określa: statut zespołu, regulamin, arkusz organizacyjny 
zatwierdzony przez organ prowadzący, rozkład zajęć i rozkład dnia w tygodniu, roczny plan 
pracy.

Ośrodek ma siedzibę w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 145. Mieści się w jednym 
budynku obejmującym szkołę podstawową, gimnazjum i internat. Jest publiczną placówką 
opiekuńczo-wychowawczą o charakterze resocjalizacyjno-rewalidacyjnym, świadczącą 
opiekę całodobową, przeznaczoną dla chłopców w wieku 13-18 lat (w wyjątkowych 
przypadkach w wieku 10-21 lat) niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej oraz 
niedostosowanych społecznie upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę, wychowanie, kształcenie w zakresie szkoły 
podstawowej (w tym specjalnej) w ramach klas V -  VI i gimnazjum (w tym specjalnego), 
resocjalizację i rewalidację. Jest to placówka otwarta.

Liczba miejsc w Ośrodku wynosi 60. Aktualnie w kontrolowanej placówce 
przebywają 63 osoby.

W ośrodku jest 5 oddziałów klasowych. Każdemu oddziałowi odpowiada grupa 
wychowawcza.

Szkoła podstawowa liczy 2 oddziały -  1 dla uczniów w normie intelektualnej (11 
osób) i 1 dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim ( 11 osób).

Gimnazjum liczy 3 klasy. Do klasy I uczęszcza 14 uczniów, do II -  8, a do III -  9, 
Nauka odbywa się na w godzinach od 8.00 do 15.00.
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Sale lekcyjne m ieszczą się na parterze budynku. Są wyposażone w pomoce 
dydaktyczne stosowne do wykładanego w nich przedmiotu. Szkoła posiada też pracownię 
komputerową i socjoterapeutyczną, bibliotekę, czytelnię, salę audiowizualną, w której 
odbywają się okolicznościowe uroczystości oraz salę gimnastyczną niewielkich rozmiarów 
(sprawia wrażenie „niewymiarowej” diajakiejkolwiek gry zespołowej.

W placówce zatrudnionych jest 34 nauczycieli.
W ychowawców w internacie jest 28 łącznie z uzupełniającymi etat nauczycielami.
W Ośrodku zatrudniony jest również psycholog i 2 pedagogów oraz pielęgniarka. 

Opiekę lekarską zapewnia NZOZ R-36, od grudnia 2008 roku opieka stomatologiczna będzie 
zapewniona w gabinecie z którym zawarto stosowne porozumienie.

Na piętrze budynku znajduje się internat. Zapewnia on całodobową opiekę 
wychowankom. Każda grupa wychowawcza ma do dyspozycji świetlicę przeznaczoną do 
wypoczynku i nauki oraz 2-3 pokoje sypialne z łazienką. Łączna liczba miejsc w pokojach 
każdej grupy wynosi 12, Pomieszczenia są należycie umeblowane, czyste i schludne. 
Świetlice wyposażone są  w sprzęt RTV. O porządek w pokojach dbają sami wychowankowie 
pod kontrolą wychowawców.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny. Placówka zaspokaja potrzeby socjalno -  bytowe 
wychowanków i zapewnia im pomoce szkolne. Dzienna stawka żywieniowa wynosi w 
kontrolowanym okresie 8 zł (poprzednio 7 zł).

Ośrodek prowadzi wym aganą odpowiednią dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków.

W rozmowie z dyrektorem ośrodka ustalono, że w kontrolowanym okresie doszło do 
kilku incydentów z udziałem wychowanków, z których poważniejsze to:
1/ próba obezwładnienia, przez zamierzone polanie wrzącą w odą wychowawczyni w trakcie 
nocnego dyżuru, celem zabrania jej kluczyków od samochodu oraz biżuterii i ucieczki z

2/złamanie nosa nauczycielowi matematyki w trakcie lekcji przez 16 letniego wychowanka

3/ zaatakowanie przez 15 letniego wychowanka nauczycielki na korytarzu, przez złapanie „od 
tyłu” za szyję i próbę uderzenia metalowym krzesłem.

Tak więc rok minął w miarę spokojnie,

Zespól Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych i Resocjalizacyjnych 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Placówka działa między innymi na podstawie:
ustawy z dnia 7 września 199 lr. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.),

- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
rozporządzenia M inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. nr 19, poz. 166),

ośrodka

im. Jana Pawła II 
v) Lubaczowie
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rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r. 
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 52, poz. 467 z późn.zm.),

- rozporządzenia M inistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000r. 
w  sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integrację 
ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, 
schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Dz. U ,)

Ośrodek wchodzi w skład Zespołu Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych 
i Resocjalizacyjnych im. Jana Pawła II w Lubaczowie i podstawą jego funkcjonowania jest 
statut zespołu.

Kierownikiem pozostaje dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i 
Resocjalizacyjnych w Lubaczowie.

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 roku życia 
upośledzonej w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością 
sprzężoną i autyzmem.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno ~ Wychowawczym prowadzone są: 
zajęcia rewalidacyjno -  wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo 
w stopniu głębokim przebywających w DPS w Lubaczowie i w W ielkich Oczach -  dla 
dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia,

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju -  dla dzieci od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do 7 roku życia,

- oddziały przedszkolne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym -  są przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki 
szkolnej, nie dłużej jednak niż do 10 roku życia,
szkoła podstawowa o strukturze organizacyjnej klas I -  VI dla upośledzonych 
umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, 
z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi i autyzmem,

- gimnazjum dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
z niepełnosprawnością sprzężoną, z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi 
i autyzmem,

- szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla upośledzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym i z niepełnosprawnością sprzężoną,

Szkoła podstawowa liczy 7 oddziałów uczniów niewielką liczbą uczniów w jednym 
oddziale, w tym 1 oddział szkoły podstawowej w DPS w Wielkich Oczach.

W gimnazjum jest także 7 oddziałów liczących kilka osób, z czego 2 oddziały w DPS 
w Wielkich Oczach.

Placówka prowadzi 16 zespołów rewalidacyjnych w tym 9 dla wychowanków DPS 
w Lubaczowie i 7 dla wychowanków DPS w Wielkich Oczach.

Każdy uczeń pobierający naukę w Ośrodku posiada indywidualny program 
edukacyjny sporządzony przez wychowawcę klasy i pozostałych nauczycieli w oparciu
o opinię psychologa.

internat.

Stel&iu^Ri godność tesrokopll 
z orygm?vtem



6

Dla każdego wychowanka prowadzona jest dokumentacja osobowa zawierająca 
orzeczenia i opinie dotyczące stopnia upośledzenia, poświadczenie zameldowania, 
dokumentację szkolną i medyczną.

Ośrodek prowadzi internat zapewniający pełne wyżywienie i całodobową opiekę 
z wyjątkiem okresu ferii zimowych i wakacji. Pobyt w internacie jest bezpłatny, pobierane są 
jedynie opłaty za wyżywienie. Koszty te ponoszą rodzice, o ile pozwala na to ich sytuacja 
materialna.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bywają zwolnione z odpłatności w całości 
lub w części, a koszty pobytu dziecka są pokrywane przez ośrodki pomocy społecznej czy też 
Starostwo Powiatowe. Internat dysponuje 15 pokojami 3-4 osobowymi. Pokoje są czyste i 
ładnie umeblowane. W internacie są także świetlice, pracownia gospodarstwa domowego, 
gabinet lekarski, psychologiczny i terapeutyczny.

Uczniowie, którzy nie mieszkają w internacie przyprowadzani są na zajęcia przez 
rodziców lub opiekunów z DPS. Placówka organizuje też we własnym zakresie przewóz 
uczniów i posiada do tego celu dwa samochody.

Prawa i obowiązki wychowanków są określone w  Statucie Zespołu Placówek.
Zgodnie z jego postanowieniami uczniom przysługuje prawo do: informacji na temat 

zakresu wymagań oraz metod nauczania, posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z 
przedmiotów i zachowania, korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i 
umiejętności, tygodniowego rozkładu zajęć zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 
poszanowania swej godności, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, swobody 
wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich, 
życzliwego i podmiotowego traktowania, nietykalności osobistej, bezpiecznych i 
higienicznych warunków pobytu w placówce, korzystania ze wszystkich pomieszczeń i 
urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów, 
reprezentowania placówki w konkursach, przeglądach i zawodach.

Uczniowie m ają następujące obowiązki: systematycznego i aktywnego uczestniczenia 
w zajęciach, rzetelnego przygotowywania się do wszelkich zajęć edukacyjnych, przystąpienia 
do sprawdzianu lub egzaminu sprawdzającego stopień opanowania umiejętności w ostatnim 
roku nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, właściwego zachowywania się w trakcie 
zajęć edukacyjnych i wychowawczych, dbałości o dobro wspólne, ład i porządek, dbałości o 
mienie własne, szkolne i mienie innych uczniów, dbania o czysty wygląd oraz noszenie 
odpowiedniego stroju, wystrzegania się szkodliwych nałogów, naprawiania wyrządzonych 
szkód materialnych, przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, 
wychowawców innych pracowników i kolegów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
podczas zajęć, przerw  i zabaw, szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego 
człowieka, bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości, dbania o dobre imię 
i tradycję placówki, podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom kadry kierowniczej 
placówki i rady pedagogicznej.

Jednocześnie uczniom zabrania się: wnoszenia na teren placówki przedmiotów
i środków zagrażających życiu i zdrowiu, opuszczania terenu placówki podczas przerw, 
używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki.

Za rzetelną naukę i pracę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, 
działalności artystycznej oraz za dzielność i odwagę przewidziane są nagrody w postaci: 
pochwały wychowawcy klasy lub grupy, pochwały dyrektora lub wicedyrektora wobec całej
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społeczności szkolnej, dyplomu, dodatkowego wyjazdu do domu rodzinnego, nagrody 
rzeczowej.

Za nieprzestrzeganie statutu, lekceważenie nauki oraz innych obowiązków, a także 
naganne zachowanie na terenie placówki i poza n ią  uczeń może otrzymać karę: upomnienie 
wychowawcy wobec klasy, upomnienie dyrektora lub wicedyrektora, upomnienie dyrektora 
lub wicedyrektora wobec całej społeczności szkolnej, pisemne powiadomienie rodziców, sądu 
o nagannym zachowaniu ucznia, zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych.

Od każdej wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo pisemnego odwołania. 
Statut zabrania stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

Wnioski końcowe i zalecenia pokontrolne.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Resocjalizacyjnych w Lubaczowie 

funkcjonuje w  mojej ocenie bez poważnych zastrzeżeń.

Kierownictwo wykazuje się dbałością tak o sprawy placówki jak  i wychowanków. 

Prawa przebywających tam dzieci i młodzieży nie są łamane, o ile zdarzają się pewne 

incydenty, nie wynika to ze złej woli kadry wychowawczej, a po prostu ze specyfiki ośrodka i 

jego wychowanków, którzy do młodzieży łatwej nie należą.

Nieprawidłowości sygnalizowane przez biuro RPO należy uznać za incydentalne, choć 

oczywiście nie należy ich bagatelizować i konieczna jest ich trwała eliminacja.

Zastrzeżenia budzi niewielka przestrzeń do prowadzenia zajęć WF. W ocenie 

kontrolującego, należy dążyć do zwiększenia miejsca do aktywnego prowadzenia zajęć 

fizycznych oraz wypoczynku a także koniecznie poprawić stan nawierzchni istniejącego 

boiska- aktualny grozi nawet pow ażną kontuzją.

Należy także w sposób prawidłowy i czytelny oznaczyć tablicami budynki, na terenie 

ośrodka.

Przekraczanie limitu stanu osobowego wychowanków nie powinno mieć miejsca.
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PREZES SĄDU REJONOWEGO 

W L U B A C Z O W I E  

Dnia: 4 lutego 2009 roku 

Prez: Adm. I. 7001 - 14/08
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Rzecznika Praw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77 

00 - 090 Warszawa •JV? i 3

W nawiązaniu do pisma z dnia 27 stycznia 2009 roku, RPO - 600255- 

VII-1106-08(GD)GR/KMP, w załączeniu uprzejmie przesyłam kserokopię 

sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Zespole Placówek Opiekuńczo - 

Wychowawczych i Resocjalizacyjnych im. Jana Pawła II w Lubaczowie za 2008 rok.

Z  poważaniem


