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W odpowiedzi na raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji 
z wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu (RPO-730826- 
VII/720.8.4/MKI), Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 we Wrocławiu składa 
informacje na temat realizowania zaleceń oraz wyjaśnienia i sprostowania do zapisów 
raportu.

W pkt 3 Personel wkradł się błąd, dotyczący kadry pracującej w porze nocnej. 
W MOW w porze nocnej pracuje 2 wychowawców i 1 opiekun nocny (etat niepedagogiczny-  
pracownik obsługi), a nie, jak napisano w raporcie, 3 wychowawców. Dyrektor występowała 
do organu prowadzącego o utworzenie trzeciego etatu wychowawcy pracującego w porze 
nocnej, a nie etatu opiekuna nocnego.

W pkt 5 Traktowanie jest zdanie, cyt.: „Dyrektor placówki poinformowała, że 
zdarzają się przypadki zajścia wychowanek w ciążę w trakcie pobytu w MOW." Pragnę 
rozszerzyć informacje na ten temat. W każdym roku szkolnym w ośrodku przebywają 
wychowanki, które są w ciąży, w bieżącym roku szkolnym już u 5 dziewcząt ciąża została 
potwierdzona przez lekarzy. Ośrodek jest koedukacyjny od 18 lat i przez cały ten czas żadna 
wychowanka nie zaszła w ciążę w ośrodku, tylko w swoim środowisku. Podkreślam ten fakt, 
bo uznaję go za sukces pracy wychowawczej prowadzonej w placówce.

W pkt 6 Dyscyplinowanie z przykrością przeczytaliśmy, cyt.: „Fakt przestrzennej 
izolacji w/ ramach pomieszczeń jednej grupy wychowawczej nasuwa skojarzenia z systemem 
penitencjarnym". Wychowankowie nie są uwięzieni w modułach grup, drzwi do nich są 
otwarte. Moduły mieszkalne odpowiadają rodzinkowemu systemowi wychowania. Każda 
grupa tworzy „rodzinkę", w ramach której uczą się, odpoczywają, gotują, piorą, itd. Młodzież 
wpływa na wygląd mieszkania = modułu.

Zalecenia zawarte w Raporcie zrealizowano w następujący sposób:
1. Bezpośrednio po wizycie przedstawicieli KMP, na zebraniu rady pedagogicznej w dn. 

25.04.2013 r., dyrektor przekazała informacje o uwagach pracowników KMP 
i zobowiązała wszystkich pracowników do:

- zaprzestania stosowania odpowiedzialności zbiorowej wobec wychowanków,
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- nie ujawniania na tablicach ogłoszeniowych ani żadnych ogólnodostępnych miejscach 
informacji na temat dzieci typu: recepty, zgody na urlopowanie, telefony do rodziców, 
itp.

- wywieszenie na tablicy informacyjnej samorządu wychowanków numerów telefonów 
do Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, sądu 
rejonowego.

Komunikatem z dnia 30.09.2013 r. dyrektor zobowiązała wszystkich pracowników 
pedagogicznych MOW do indywidualnego oceniania zachowania każdego wychowanka 
i indywidualnego wyciągania konsekwencji, zgodnie z obowiązującym w placówce 
Systemem Oceniania „Program 24h". Rzecznik Praw Dziecka MOW będzie czuwał nad 
stosowaniem wyłącznie regulaminowych kar. W repertuarze kar nie znajduje się zakaz 
przebywania na świeżym powietrzu. W indywidualnych przypadkach wobec 
wychowanków, którzy dokonują ucieczek stosowany jest czasowy zakaz opuszczania 
terenu MOW -  wokół ośrodka znajduje się duży teren -  fragment parku, boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki, na którym wychowankowie spędzają czas na 
świeżym powietrzu.

2. Na bieżąco monitorowane są przez dyrektora i wicedyrektorów wywieszane w świetlicach 
informacje. Zaprzestano upubliczniania informacji osobistych i o nałożonych karach na 
poszczególnych wychowanków.

3. Zmieniono procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zażycia środków 
zmieniających świadomość, W placówce odstąpiono od badania młodzieży alkotestem 
i narkotestami. Zgodnie z rozporządzeniem, w przypadku podejrzenia zażycia środków 
zmieniających świadomość przez wychowanków, wzywana jest policja.

4. Odwiedziny u kolegów z innych grup zostały wyłączone z listy przywilejów wychowanków. 
Młodzież ma codziennie możliwość swobodnego kontaktowania się między sobą podczas 
przerw lekcyjnych, podczas zajęć na świeżym powietrzu, podczas posiłków, zajęć w kołach 
zainteresowań (biblioteczne, ceramiczne, teatralne, sportowe), imprez. W godzinach 
popołudniowych i wieczornych mogą spotykać się za wiedzą wychowawców. Z powodu 
obowiązku zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa oraz wypracowanego przez lata 
systemu wychowawczego placówki, nie ma możliwości w każdym czasie i bez wiedzy 
sprawujących nad nimi opiekę dorosłych, swobodnego przemieszczania się 
wychowanków po budynku. Młodzieży nie ograniczamy prawa do kontaktów, ani innych 
praw osobistych, tylko uczymy ich realizowania tych praw zgodnie z normami i zasadami 
współżycia.

5. W miarę możliwości staramy się remontować i odświeżać pomieszczenia. Szczególnie 
umywalnie są narażone na szybkie zniszczenia z powodu źle zaprojektowanej wentylacji. 
W celu poprawienia stanu pomieszczeń z prysznicami dyrektor wystąpiła z wnioskiem do 
Wydziału Edukacji UM Wrocławia o dodatkowe środki na przeprowadzenie remontu 
łazienek.

6. Dyrektor wystąpiła ponownie do organu prowadzącego o zgodę na stworzenie trzeciego 
etatu wychowawcy pracującego w porze nocnej po to, aby w nocy na każdym piętrze 
mieszkalnym był obecny pracownik pedagogiczny.

7. Wychowankom zapewnia się pobyt na świeżym powietrzu. Plan zajęć dydaktycznych jest 
tak ułożony, aby dwukrotnie w ciągu czasu spędzanego w szkole, młodzież wychodziła na 
świeże powietrze - łącznie to co najmniej 30 min. realnego przebywania na powietrzu. 
Wszystkie lekcje w-f, jeśli tylko pozwalają na to warunki pogodowe, prowadzone są na 
dworze: na boisku ze sztuczną nawierzchnią, boisku do siatkówki, w parku, gdzie
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odbywają się biegi terenowe i marszobiegi, a zimą młodzież uczestniczy w lekcjach na 
lodowisku przy ul. Spiskiej sąsiadującej z naszym ośrodkiem. W harmonogramie dnia od 
godz. 15.00 do 16.30 jest czas na porządkowanie terenów zielonych, spacery i zakupy -  to 
aktywności poza budynkiem. Po kolacji młodzież także wychodzi na teren przed 
ośrodkiem. W ramach zajęć wychowawczych odbywają się wycieczki, które 
dokumentowane są kartami wycieczek. W soboty i niedziele czas spędzany na świeżym 
powietrzu jeszcze się wydłuża. Tak więc codzienny czas przebywania wychowanków na 
świeżym powietrzu przekracza 2 h. Jak przypuszczam, fałszywy obraz na ten temat dało 
analizowanie przez przedstawicieli KMP rejestru wyjść. W rejestrze odnotowuje się 
wyjścia poza teren ośrodka, a nie wyjścia z budynku. Młodzież dużo czasu spędza na 
zadrzewionym terenie, gdzie są boiska i ławki oraz pielęgnując rośliny i porządkując teren. 
Co do karania nie przebywaniem na świeżym powietrzu, to np.: po ucieczce wychowanek 
ma ograniczone wyjścia poza teren ośrodka, ale spędza czas na świeżym powietrzu na 
terenie (i w czasie zajęć szkolnych i po szkole).

8. Zajęcia dotyczące praw i obowiązków wychowanków prowadzone są zgodnie z planami 
pracy grup wychowawczych i tematyką godzin wychowawczych (wynikających z programu 
wychowawczego). Dodatkowo Rzecznik Praw Dziecka MOW przeprowadzi zajęcia na ten 
temat w każdej grupie raz w semestrze (16 zajęć w roku szkolnym). Prawa i obowiązki 
wychowanków będą także przedmiotem uwagi Rady Wychowanków -  organu samorządu.

9. Na tablicy samorządu zostały wywieszone telefony i adresy: Rzecznika Praw Dziecka, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia Krzyki, a także Rzecznika Praw Dziecka w MOW.

Na zakończenie pragnę podziękować przedstawicielom Krajowego Mechanizmu 
Prewencji za szereg cennych spostrzeżeń i uwag, które odebrałam w trakcie i po wizytacji. 
Jestem przekonana, że wpłyną pozytywnie na efektywność pracy ośrodka, o którą staramy 
się każdego dnia.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR 
ZespoiuF' ' ■ nr3

Do wiadomości:
1. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
3. A/a.
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji RPO-^USPani
Justyna Róża Lewandowska 
Dyrektor

Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Wrocław, 28.10.2013r.
W ED-DW E.4424.9.14.2013
Dotyczy: raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji (RPO-730826-VII-720.8.4/13/MKI)

W odpowiedzi na zalecenie zawarte w raporcie przedstawicieli Krajowego 
Mechanizmu Prewencji z dnia 22.08.2013r. informuję, że organ prowadzący Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 101 zapewnia warunki dla 
prawidłowego funkcjonowania placówki. Wszystkie potrzeby zgłaszane przez Dyrektora 
MOW są szczegółowo analizowane i realizowane na bieżąco z budżetu placówki oraz 
w miarę możliwości, z dodatkowych środków finansowych.
Jednocześnie informuję, że opieka w porze nocnej dla wychowanków Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego jest zapewniona przez 2 wychowawców grupy wychowawczej 
i opiekuna nocnego, co spełnia zapisy § 19 rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011r. 
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków 
pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszo
nej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (D. U. 2011, Nr 109, poz. 
631). Na podstawie „Zasad przygotowania arkuszy organizacji pracy specjalnych ośrod
ków szkolno -  wychowawczych, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżo
wych ośrodków socjoterapii i szkół specjalnych na rok szkolny 2013/2014", Dyrektor 
Placówki może wykorzystywać zatwierdzone na rok szkolny 2013/2014 etaty administra
cji i obsługi zgodnie z potrzebami placówki.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
1. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu
2. a/a

Sporządziła: Teresa Skopowska, +48 071 7778258, teresa.skopowska@um.wroc.pl

W ydział Edukacji 
Dziat W spom agania Edukacyjnego 

ul. Gabrieli Zapolskiej 4; 50-032 Wrodaw 
tel. + 4 8  717 77 77 06 
fax + 4 8  717 77 77 12

wed@ um .wroc.pl
w w w .w rodaw .pl

mailto:teresa.skopowska@um.wroc.pl
mailto:wed@um.wroc.pl
http://www.wrodaw.pl
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Pani
Beata Mally
Dyrektor Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego 
im. Wojtka Bellona 
ul. Borowska 101 
50 -  551 Wrocław

W  nawiązaniu do pism a z dnia 30 września 2013 r. (data wpływu do BRPO 

4 października 2013 r.) uprzejm ie dziękuję za ustosunkowanie się do zaleceń zaw artych 

w Raporcie przedstaw icieli Krajowego M echanizm u Prewencji z w izytacji M łodzieżowego 

Ośrodka W ychow aw czego im. W ojtka Bellona we W rocławiu.

Równocześnie ponownie proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Pani Dyrektor podjęła 

działania w zakresie sprawdzenia, czy w kierowanej przez Panią placów ce nie dochodzi do 

przypadków niewłaściwego traktowania nowoprzyjętych wychowanków przez 

w ychowanków najstarszych. Proszę także o przekazanie inform acji na temat sposobu 

rozpatrzenia przez organ prowadzący ponow nego wniosku o zgodę na stworzenie trzeciego 

etatu w ychow aw cy pracującego w porze nocnej oraz wniosku dotyczącego przyznania 

środków finansowych, niezbędnych do przeprow adzenia remontu łazienek.
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Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  
Zespól

„Krajowy Mechanizm Prewencji” 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

Dotyczy: odpowiedzi na pismo RPO-730826-VII-720.8.4/13/M KI z 13.12.2013r. 

(data wpłynięcia 23.12.2013 r.)

W odpowiedzi na pytanie dotyczące działań w zakresie sprawdzenia, czy w naszej 

placówce nie dochodzi do zachowań mających znamiona „drugiego życia” informuję, 

że działania prewencyjne i resocjalizacyjne prowadzone w tym zakresie są na bieżąco 

monitorowane przez dyrekcję ośrodka. Próby niewłaściwego traktowania nowoprzyjętych 

wychowanków przez ich kolegów z dłuższym stażem w MOW podejmowane są zazwyczaj 

jedynie w warstwie werbalnej. Od początku roku szkolnego 2013/2014 nie odnotowano 

w naszej placówce incydentów przemocy fizycznej pomiędzy wychowankami 

nowoprzyjętymi, a dłużej przebywającymi w ośrodku. Przejawy zachowań o cechach 

„drugiego życia” są przedmiotem intensywnej troski wszystkich pracowników 

pedagogicznych i są niwelowane w zalążku. Służą temu systemowe rozwiązania:

—  procedury przyjmowania wychowanków do placówki, uwzględniające możliwość 

niewłaściwych reakcji współ wychowanko w,

—  wdrażanie nowych wychowanków do zasad pobytu w placówce i grupie rówieśniczej 

przez wychowawców poszczególnych grup,

—  wstępne diagnozy wychowawcze we wszystkich zespołach klasowych m ające na celu 

określenie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole, na których opiera się plan pracy 

wychowawczej zespołu klasowego na trzyletni cykl kształcenia,

—  zajęcia integracyjne prowadzone w grupach wychowawczych,

—  wczesne postępowania diagnostyczne psychologiczno-pedagogiczne,
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—  indywidualne oddziaływania o charakterze doraźnej pomocy psychologicznej 

w sytuacjach tego wymagających,

—  działania ze strony rzecznika praw dziecka w ośrodku,

—  działania koordynatorów ds. bezpieczeństwa na terenie szkoły i w internacie,

—  cykl apeli zapobiegających przemocy w szkole pod zbiorczą nazwą „Dzień 

życzliwości”,

—  Liga Klas, czyli współzawodnictwo na poziomie indywidualnym oraz klasowym, 

oparte o zasady fair play.

—  możliwość skorzystania z pomocy psychiatrycznej, lub psychoterapeutycznej przez 

wychowanków o szczególnym nasileniu problemów adaptacyjnych.

Odnośnie utworzenia dodatkowego etatu wychowawcy, pracującego w porze nocnej 

informuję, że Dyrektor Wydziału Edukacji UM Wrocławia w piśmie WED- 

DWE.4424.9.15.2013 z dnia 24.10.2013 r. podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w tej 

sprawie, zawarte w piśmie WED-DWE.4424.9.7.2013 z dnia 18.04.2013 r., tj. odmówił 

zwiększenia etatyzacji uzasadniając decyzję zapewnianiem wychowankom opieki zgodnie 

z § 19 rozporządzenia MEN z dnia 12 maja 2011 r. 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 (D.U.2011, Nr 109, poz.631).

20 grudnia 2013 r. organ prowadzący dokonał zwiększenia środków w planie 

finansowym jednostki w kwocie 1600,- z przeznaczeniem na wyremontowanie sanitariatów w 

modułach mieszkalnych ośrodka. Do tej pory zakupiono materiały (kafelki, kleje, farby, itp.), 

a prace remontowe będą przeprowadzone przez konserwatorów sukcesywnie we wszystkich 

łazienkach, rozpoczynając od tych, które są w najgorszym stanie.

W wyrazami szacunku

DYREKTOR 
Zespołu Placówek Oświatowych nr 3

Beata Molly


