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Pani
Renata Milczanowska
Dyrektor 
Domu Dziecka 
w Obornikach Śląskich

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27 i 28 lutego 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.) kontrolerzy Honorata Borowiec -  starszy inspektor 

wojewódzki i Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym w Domu Dziecka z siedzibą przy ul. Parkowej 

6 w Obornikach Śląskich, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”. 

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

Przedmiotem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli 

w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniach 1 5 - 1 7  czerwca 2016 r.

Wykazane nieprawidłowości w Domu Dziecka w Obornikach Śląskich:

1) wskaźnik zatrudnienia wychowawców był niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

2) prawa dziecka w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem nie były 

przestrzegane,

3) brak organizacji regularnych zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych 

dla wychowanków,



4) nie wszyscy wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 

2015/2016,

5) Placówka na bieżąco nie współpracowała ze szkołami, do których zapisani byli 

wychowankowie,

6) niewłaściwa organizacja wydawania posiłków w godzinach popołudniowych powodowała, 

że nie wszyscy wychowankowie mieli do nich dostęp.

Ponadto w dniu 26 stycznia 2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęło pismo z Biura Rzecznika 

Praw Dziecka z prośbą o pilne zbadanie, czy zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne, 

ponieważ do Biura wpłynęły kolejne informacje o nieprzestrzeganiu w Placówce praw 

dziecka. Jednocześnie poproszono, aby w trakcie kontroli niezależny psycholog 

przeprowadził z wychowankami rozmowy (bez obecności opiekunów) oraz anonimową 

ankietę. Mając na uwadze powyższe do zespołu kontrolnego została włączona Pani Monika 

Kłosowska - Bodak -  psycholog.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 7 lipca 2016 r. do dnia 27 lutego 2017 r. 

obowiązki Dyrektora Placówki pełniła Pani Renata Milczanowska. W zakresie działalności 

Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej 

uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

W trakcie postępowania kontrolnego poddano analizie dokumentację potwierdzającą 

realizację wydanych zaleceń, zebrano oświadczenia Dyrektora Placówki, przeprowadzono 

rozmowy z wychowankami oraz anonimowe ankiety. Zwrócono się również z prośbą 

o informację dotyczącą funkcjonowania wychowanków oraz współpracy 

z Placówką do szkół podstawowych oraz gimnazjów w Obornikach i Pęgowie. Kontrola 

została odnotowana w Książce kontroli Placówki. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Zalecenie nr 1: W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych zapewnić prawidłowy 

wskaźnik zatrudnienia wychowawców.

W Placówce do bezpośredniej pracy z dziećmi zatrudnionych jest dziewięciu 

wychowawców (w tym ośmiu na cały etat i jeden na lA etatu), jeden pedagog (cały etat) oraz 

pracownik socjalny (3/4 etatu). Ponadto w Domu Dziecka pracuje na umowę zlecenie



psycholog (w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 6 godzin tygodniowo). 

Wychowawcy pełnią dyżury 12 - godzinne tj. od 8.00 do 20.00 i od 20.00 do 8.00. 

Wyżej wymienieni do bezpośredniej pracy z dziećmi mają przeznaczonych 36 godzin 

tygodniowo, pozostałe 4 godziny wykorzystywane są do prowadzenia dokumentacji. Kontroli 

poddano „Plany pracy wychowawców” tak zwane „grafiki” z miesiąca września, listopada 

2016 r. oraz stycznia 2017 r. Ustalono, że w ciągu dnia pod opieką wychowawców 

przebywało maksymalnie do 14 wychowanków, co jest zgodne z § 10 ust. 2 rozporządzenia. 

Odnosząc się do § 20 rozporządzenia w porze nocnej w placówkach, w których przebywa 

więcej niż 14 dzieci opiekę sprawują co najmniej 2 osoby pracujące z dzieckiem, w tym 

1 wychowawca. Analiza przedstawionych podczas kontroli grafików wykazała, że w dniach 

18 i 20 października 2016 r. dyżur pełnił wychowawca wraz z osobą zatrudnioną w Placówce 

na stanowisku konserwatora. Z oświadczenia złożonego przez Dyrektora wynika, 

iż obsadzenie innej osoby niż wychowawca na dyżurze nocnym miało charakter incydentalny 

i wynikało z problemów kadrowych i nigdy więcej sytuacja taka się nie powtórzyła, 

co potwierdziła analiza przedłożonych grafików pracy. Odnosząc się do § 12 ust. 2 

rozporządzenia, osoby sprawujące opiekę w godzinach nocnych zobowiązane są co najmniej 

trzykrotnie przeprowadzić obchód. Podczas kontroli nie udokumentowano wykonywania 

przez osoby dyżurujące powyższych czynności. Dyrektor Placówki w trakcie kontroli 

tj. 28 lutego 2017 r. założyła zeszyt raportów nocnych, w którym zgodnie z Jej 

oświadczeniem odnotowywany będzie fakt przeprowadzania trzykrotnych obchodów 

nocnych. {dowód: akta kontroli str. 23,24,29,30,39,53-54,155-175.)

Mając na uwadze powyższe, zalecenie nr 1 zostało zrealizowane, jednakże przestrzega 

się przed wprowadzaniem nawet w sytuacjach wyjątkowych w zastępstwie za wychowawcę, 

do opieki nad dziećmi osób do tego nieuprawnionych.

Zalecenie nr 2: Zapewnić przestrzeganie praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem praw  

w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

Zgodnie z zaleceniem Rzecznika Praw Dziecka w kontroli uczestniczył niezależny 

psycholog Monika Kłosowska - Bodak. Wyżej wymieniona na potrzeby kontroli stworzyła 

anonimową ankietę własną, o której wypełnienie poprosiła wychowanków placówki. Ankieta 

poprzedzona była rozmową dostosowaną do możliwości wiekowych podopiecznych. 

Jak wynika z informacji zawartych w sporządzonej przez psychologa opinii psychologicznej 

pokontrolnej, wychowankowie byli otwarci na kontakt, chętnie uczestniczyli w rozmowie, nie 

przejawiali niechęci czy negatywnych zachowań. Niektórzy wychowankowie prosili, by



czytać im pytania z ankiety i zaznaczać wybraną przez nich odpowiedź. Ankietę wypełniło 

dziesięcioro dzieci, tj. wszystkie, które podczas kontroli były obecne w placówce (ankieta 

oraz podsumowanie dołączone do akt kontroli). Relacje z kolegami i koleżankami z domu 

dziecka w skali od 1 do 5, troje dzieci oceniło na 2, troje na 4, czworo na 5. Relacje 

z wychowawcami oceniono następująco: dwoje dzieci na poziomie 1, troje na 3, dwoje dzieci 

na 4, troje dzieci na 5. Ankieta pokazuje, że relacje dzieci z wychowawcami kształtują się 

całkiem dobrze.

Wszystkie osoby odpowiedziały twierdząco, że mają możliwość kontaktowania się ze swoimi 

bliskimi i krewnymi. Na pytania dotyczące znajomości i przestrzegania regulaminu placówki, 

pięcioro wychowanków odpowiedziało, że zna i przestrzega, troje że zna, ale nie przestrzega, 

a 1 dziecko, że nie zna. Młodszemu dziecku nie zadano tego pytania.

Na pytanie o znajomość praw i obowiązków w Domu Dziecka, sześcioro odpowiedziało, że je 

zna, są przestrzegane i zrozumiałe, dwoje że zna, ale uważa, że nie są przestrzegane, a jedno 

dziecko odpowiedziało, że nie zna. Pięcioro wychowanków uważa, że prawa dziecka są znane 

i przestrzegane w Placówce, dwoje, że zna, ale nie są przestrzegane, dwoje odpowiedziało, że 

ich nie zna. Wskazane jest, aby prawa dziecka oraz wspólnie ustalony przez wychowawców 

i dzieci kontrakt zasad, praw i obowiązków panujących w placówce został powieszony 

w widocznym miejscu w placówce.

O ważnych wydarzeniach typu urodziny dziecka, zmiany kadrowe, zmiany dotyczące 

wychowanka, sześcioro dzieci odpowiedziało, że jest informowane a troje, że nie jest. Jedno 

dziecko nie odpowiedziało na to pytanie.

Na pytanie dotyczące, czy zdarzyło się, że „czułeś się upokorzony/a przez kolegę/koleżankę 

bądź wychowawcę?”, dwoje odpowiedziało twierdząco, że przez wychowawcę, sześcioro, że 

przez kolegę/koleżankę, a dwoje, że taka sytuacja nie miała miejsca. Na pytanie dotyczące 

doświadczenia agresji słownej bądź fizycznej ze strony kolegów, sześcioro wychowanków 

odpowiedziało twierdząco, a czworo, że nie. Na podobnie zadane pytanie, ale dotyczące 

zachowania wychowawców, troje wychowanków odpowiedziało twierdząco, że doświadczyło 

agresji słownej z ich strony, a sześcioro, że nie doświadczyło. Natomiast dziewięcioro 

wychowanków przyznało, że było świadkiem, jak koledzy/koleżanki stosowali/ły przemoc 

wobec innych wychowanków, a jedno dziecko odpowiedziało, że było świadkiem przemocy 

wychowawców wobec dzieci. Na pytanie, „czy sam przejawiasz agresję słowną bądź fizyczną 

wobec innych”, dwoje dzieci odpowiedziało twierdząco, że przejawia takie zachowania 

wobec wychowawców, pięcioro, przyznało, że wobec kolegów/koleżanek, natomiast troje 

odpowiedziało, że nie przejawia zachowań agresywnych.
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Na pytanie o spożywanie alkoholu, palenie papierosów, wagarowanie czy zażywanie 

narkotyków, pięcioro wychowanków odpowiedziało twierdząco, najczęściej wskazując 

alkohol, papierosy i wagary, a czworo, że nie ma takich doświadczeń. Jednej osobie 

uczestniczącej w badaniu nie zadano tego pytania ze względu na jego nieadekwatność do 

wieku. W rozmowie z psychologiem dwoje wychowanków przyznało się do myśli i prób 

samobójczych, a siedmioro odpowiedziało przecząco. Jednej osobie nie zadano tego pytania 

również ze względu na wiek osoby badanej.

Na pytanie, czy coś zmieniliby w Domu Dziecka, wszyscy odpowiedzieli twierdząco, 

najczęściej podając kwotę kieszonkowego, umeblowanie pokojów, kadrę, by starsi nie palili 

i nie kradli, szafki w pokojach zamykane na klucz, podejście do dzieci. W ankiecie poruszono 

również kwestię usamodzielnienia się wychowanków. Pięcioro z nich czuło się przygotowane 

do usamodzielnienia i funkcjonowania poza domem dziecka, natomiast dwoje odpowiedziało 

przecząco. Pozostałe trzy osoby poproszono o pominięcie tego pytania, ponieważ nie był 

to bowiem temat adekwatny do ich wieku. Na pytanie, co pomogłoby Ci się usamodzielnić, 

czworo wychowanków wskazało na pomoc w znalezieniu pracy, jeden na szkolenia 

z zarządzania finansami i budżetem, jeden wskazał na pomoc w znalezieniu i opłaceniu 

mieszkania. Na pytanie o system kar i nagród, troje dzieci uważa, że takowy funkcjonuje 

i jest sprawiedliwy. Pięcioro uważa, że nie jest sprawiedliwy, ponieważ starania nie są 

doceniane przez wychowawców, każdy dostaje taką samą kwotę kieszonkowego niezależnie 

od zachowania. Jedna osoba podała, że system nagród i kar nie funkcjonuje.

Ponadto część dzieci podczas rozmów stwierdziła, że nie czują się doceniane czy wyróżniane 

przez wychowawców, kiedy służą pomocą w codziennych czynnościach. Patrząc 

na negatywne zachowanie starszych kolegów i brak wyciągania konsekwencji w odczuciu 

dzieci, tracą one motywację do bycia pomocnym i dbania o wspólne dobro i mienie. Biorąc 

pod uwagę opinię psychologa przeprowadzającego rozmowy wskazuje się, aby zwyczajem 

Domu Dziecka było kultywowanie urodzin każdego wychowanka, a nie tylko tych, którzy 

kończą 18 lat, ponieważ budzi to dysproporcje wśród dzieci i młodzieży i daje poczucie 

nieważności. Młodsze dzieci zgłosiły również, że starsi wychowankowie wchodzą do ich 

pokojów i zabierają ich rzeczy osobiste np. słodycze. W pokojach nie ma szafek zamykanych 

na klucz, w których mogliby schować swoje cenne rzeczy. Dzieci skarżyły się również na złe 

zachowania starszych wychowanków twierdząc, iż są świadkami ich wulgarnych odzywek, 

agresji, zażywania substancji psychoaktywnych.

Z uwagi na wyżej przytoczone niepokojące sygnały uzyskane w wyniku 

przeprowadzonych przez psychologa ankiet i rozmów z wychowankami zwrócono się do
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Dyrektora Domu Dziecka w Obornikach Śląskich o odniesienie się do powyższego 

i wyjaśnienie czy był poinformowany o takich sytuacjach; czy zostały one odnotowane 

w dokumentacji Placówki, a jeśli tak, to jakie podjął działania.

Dyrektor stwierdził, iż w obecnej sytuacji, kiedy trwa proces naprawczy w Placówce, w której 

sytuacja wychowawcza była bardzo trudna, a dzieci i młodzież nie byli przygotowani ani na 

zmianę dyrektora, ani na zmianę funkcjonowania placówki -  ankieta jest mało wiarygodną 

formą rozpoznania i oceny sytuacji, nie pozwalającą odnieść się do konkretnych zachowań, 

ich przyczyn i skutków, a w konsekwencji dającą nieprawdziwy obraz wydarzeń. W trudnym 

okresie wprowadzania zmian dzieci prowokowały niebezpieczne sytuacje, podejmowały 

ryzykowne zachowania, testując granice, na ile mogą sobie pozwolić. Wszelkie próby 

wprowadzenia zasad i elementarnej dyscypliny wywoływały u nich zachowania agresywne, 

skierowane zarówno w stronę wychowawców jak i dyrektora placówki. Dochodziło wówczas 

do eskalacji konfliktów. Zdarzyły się dwukrotnie nieprofesjonalne zachowania 

wychowawców, będące bardziej wyrazem ich bezsilności i nieskuteczności metod opiekuńczo 

-  wychowawczych, np. perswazji, niż chęcią wyrządzenia dziecku krzywdy. Wychowawcy 

niezwłocznie po zajściu sporządzili notatki służbowe i poinformowali o zdarzeniu dyrektora. 

Zdaniem Dyrektora Placówki, po rozpoznaniu sytuacji, trudno było doszukać się w postawie 

wychowawców złej woli, znamion jakiejkolwiek przemocy, czy dręczenia lub poniżania 

dzieci. Niezwłocznie zostali oni pouczeni przez dyrektora placówki i otrzymali ustne 

upomnienia. Ponadto Dyrektor Placówki przytoczyła uzasadnienie postanowienia 

o umorzeniu dochodzenia w sprawie z zawiadomienia Pani Magdaleny A. o dopuszczeniu się 

przestępstwa nękania na szkodę wychowanków Domu Dziecka w Obornikach Śląskich z dnia 

06.03.2017 r. (sygn. akt: PR 1 Ds. 1588.2016). W treści postanowienia Prokuratury 

Rejonowej dla Wrocławia Starego Miasta podkreślono, że „na podstawie zebranego 

materiału dowodowego (...) incydenty, do których doszło, nie miafy znamion przemocy, tym 

bardziej nie można uznać, że wychowawcy chcieli poniżyć i zadać cierpienie fizyczne 

dzieciom. W odczuciu części dzieci traktowano je  co prawda źle i czuły się nękane, jednak  

pojęcie znęcania się należy interpretować przede wszystkim obiektywnie, brać pod uwagę 

odczucie pokrzywdzonego, ale oceniać je  w kontekście norm etycznych, kulturowych, a także 

kontekstu poszczególnych zdarzeń. Dzieci, w trakcie przesłuchania przyznały, że starały się 

dokuczyć swoim opiekunom, i że był to wyraz ich niezadowolenia z powodu zmian w składzie 

personalnym placówki. Często drażniły wychowawców, aby dać wyraz swojemu 

rozgoryczeniu i nie stosowały się do o b o w i q żujących zasad (...) zaś na wszelkie próby 

zwrócenia uwagi i wprowadzenia elementarnej dyscypliny reagowały agresywnie. Nie można

6



zatem przyjąć, że czuły się w jakimś stopniu zastraszone. Z  materiału dowodowego wynika 

natomiast, że to opiekunowie mieli powody czuć niepokój, biorąc p od  uwagę zachowania, 

których dopuszczali się wychowankowie”. Według Dyrektora Placówki po upływie czasu 

i opadnięciu emocji, niektórzy z wychowanków wstydzili się swoich ówczesnych zachowań 

i bardzo niechętnie wracali wspomnieniami do tamtego okresu.

Dyrektor Domu Dziecka oświadczyła, że z całą pewnością może stwierdzić, 

iż pracownicy nie stosują przemocy fizycznej i słownej. Zostali pouczeni, że takie 

zachowania są niedopuszczalne i będą surowo karane, łącznie z rozwiązaniem umowy

0 pracę. Pracownicy cyklicznie poddawani są szkoleniom z zakresu doskonalenia 

umiejętności wychowawczych. Dyrektor podkreśliła również, że ma świadomość, iż przez 

niektórych wychowanków każda próba oddziaływań wychowawczych może być 

interpretowana jako przemoc i upokorzenie, jednakże w rzeczowej rozmowie potrafią uznać 

racje wychowawców i dostrzec swoje nieprawidłowe zachowania.

Biorąc pod uwagę zarówno wyniki ankiety, jak i wyjaśnienia Dyrektora Placówki, 

mając na względzie fakt, iż w ankiecie nie wskazano konkretnego przedziału czasowego, 

można domniemywać, iż niepokojące sytuacje, o których wychowankowie wspomnieli 

w ankiecie, mogły dotyczyć okresu wcześniejszego, ocenionego już podczas kontroli w trybie 

uproszczonym przeprowadzonej w dniach 1 5 - 1 7  czerwca 2016 r. Jednakże nie ulega 

wątpliwości, że w dalszym ciągu należy podejmować działania w celu zapobiegania takim 

sytuacjom. Jako niezbędne uważa się podejmowanie przez pracowników Placówki działań 

w kierunku kształtowania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami

1 redukowania napięcia emocjonalnego. Wskazuje się również na konieczność wprowadzenia 

w Placówce dla wychowanków jednolitego systemu kar i nagród zgodnego z regulaminem, 

a także prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dotyczących przemocy i radzenia sobie 

z agresją.

Mając na uwadze powyższe podtrzymuje się zalecenie nr 2.

{dowód: akta kontroli str.120-128)

Zalecenie nr 3: W miarę możliwości zapewnić wychowankom regularny dostęp do zajęć 

pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych.

Jak wynika z analizy przedstawionych podczas kontroli dokumentów oraz odnosząc 

się do oświadczenia złożonego przez Dyrektora, Placówka współpracuje z Fundacją „Dom - 

dbamy o młodych”. Z jej udziałem został zorganizowany dla wychowanków w okresie ferii 

zimowych wyjazd do Rewala (20.02.-25.02.2017). Podczas pobytu dzieciom zapewniono
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wycieczki, wyjścia do muzeum, na basen, kręgielnie itp. Dodatkowo w okresie ferii 

organizowano różnego rodzaju atrakcje np.: wycieczki do Parku rekreacyjnego w Trzebnicy, 

wyjścia na lodowisko, basen, do kina itp. Również przy współpracy z Fundacją 

zorganizowano dla trójki dzieci dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Ponadto 

wychowankowie raz w tygodniu (wtorki) mogli korzystać z hali sportowej ZSZ 

w Obornikach Śląskich. Siedmioro dzieci ćwiczyło na siłowni „Hektor”. Od połowy listopada 

2016 r. dwóch chłopców raz w tygodniu uczęszczało na zajęcia tecwondo, dwie dziewczynki 

trenują grę w piłkę ręczną w Klubie Sportowym „Bór Oborniki Śląskie” oraz jedna 

wychowanka raz w tygodniu chodzi na „Zumbę”. Troje dzieci uczestniczy w treningach piłki 

siatkowej. W sobotnie popołudnia dwóch chłopców bierze udział w zajęciach muzycznych 

w Klubie „Aura”. W Placówce wychowawcy organizują zajęcia kulinarne, w których 

uczestniczą zainteresowani wychowankowie. Podczas tych zajęć wypiekane są ciasta lub 

przygotowywane różnorodne potrawy. Ustalono, że zajęcia te nie są systematyczne. Ponadto 

na terenie Domu Dziecka organizowano spotkania z ciekawymi ludźmi np. mistrzem 

olimpijskim w boksie -  Wojciechem Bartnikiem, z pisarzem Nikodemem Pałaszem. 

W okresie jesiennym, w nagrodę za dobre zachowanie oraz frekwencję zorganizowano 

wyjazdy na mecze WKS Śląsk. Wychowankowie mogą korzystać z zakupionych przez 

Placówkę oraz Fundację rowerów. Również w okresie jesiennym organizowane były 

wycieczki rowerowe. W toku przeprowadzonych przez psychologa rozmów z wychowankami 

na pytanie dotyczące możliwości rozwijania własnych zainteresowań, pięcioro dzieci 

odpowiedziało, że ma taką możliwość, natomiast pięcioro, że nie. Po dopytaniu w rozmowie 

o szczegóły oraz powody takiej sytuacji, uzyskano informację, iż uniemożliwiają im to 

kwestie organizacyjne Domu Dziecka, np. nie ma kto zawieźć chłopców na treningi piłki 

nożnej, pokierowania dzieci i zapisania na zajęcia pozalekcyjne. Mając na uwadze powyższe 

stwierdzono, że choć Placówka zapewnia dzieciom udział w zajęciach pozalekcyjnych, 

to jednak nie są to zajęcia stałe i systematyczne. Jest to kwestia, która wymaga niewątpliwie 

uwagi i zainteresowania kadry. Ważnym jest aby wspierać wychowanków w poszukiwaniu 

swoich zainteresowań, wskazywać im sposoby rozwijania ich i spędzania czasu wolnego. 

Zalecenie nr 3 uznaje się za zrealizowane częściowo.

{dowód: akta kontroli str. 31-34, 100-102, 117-119)

Zalecenie nr 4: Zapewnić realizację obowiązku szkolnego przez wszystkich 

wychowanków Placówki.



Dokonując analizy dokumentacji dotyczącej realizacji przez wychowanków 

obowiązku szkolnego ustalono, że do:

1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich uczęszcza 4 dzieci,

2. Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich uczęszcza 2 dzieci,

3. Gimnazjum Publicznego w Obornikach Śląskich uczęszcza 3 dzieci,

4. Gimnazjum Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Trzebnicy uczęszcza 5 dzieci,

5. Gimnazjum w Pęgowie uczęszcza 3 dzieci,

6. Gimnazjum w Szpitalu w Międzyrzeczu uczęszcza 1 dziecko,

7. Technikum Fryzjerskiego we Wrocławiu uczęszcza 1 osoba,

8. Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu uczęszcza 1 osoba,

9. Technikum Fryzjerskiego w Obornikach Śląskich uczęszcza 1 osoba,

10. Technikum Ekonomicznego we Wrocławiu uczęszcza 1 osoba,

11. OHP w Trzebnicy uczęszcza 5 osób,

12. Technikum Hotelarskiego w Krzyżowicach uczęszcza 1 osoba,

13. Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Dobroszycach uczęszcza 1 osoba,

14. Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Warszawie uczęszcza 1 osoba,

15. Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce uczęszcza 

1 osoba,

16. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bielawie uczęszcza 2 dzieci.

Dokonując podsumowania nauki za pierwszy semestr ustalono, że trzy osoby otrzymały 

ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, pięcioro wychowanków otrzymało oceny 

niedostateczne z trzech i więcej przedmiotów oraz czworo dzieci było nieklasyfikowanych. 

Problemy z frekwencją mają wciąż ci sami starsi wychowankowie (K.M, Sz.A., O.B., D.M). 

Analiza dokumentacji prowadzonej przez wychowawców w stosunku do w/w wskazuje, 

że pomimo codziennie prowadzonych rozmów pouczających i dyscyplinujących brak jest 

jakichkolwiek efektów. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Gimnazjum w Pęgowie 

w stosunku do wychowanków zapisanych do tej szkoły i nieuczęszczających na zajęcia, 

zarówno kadra Szkoły jak i Domu Dziecka podjęła wiele starań aby doprowadzić 

do zwiększenia ich frekwencji. W przypadku dwójki dzieci z tej Szkoły odnotowano 

pozytywną zmianę (w porównaniu do lat ubiegłych) w ich zachowaniu i funkcjonowaniu. 

Zdecydowanie poprawiła się frekwencja u dzieci młodszych. Stały kontakt wychowawców



i pedagoga ze szkołami spowodował, że wychowankowie coraz chętniej chodzą do szkół i nie 

uciekają z zajęć. W trakcie rozmowy z Psychologiem na pytanie dotyczące motywacji 

do nauki, w skali od 1 do 5, dwoje dzieci określiło ją  na poziomie 1, u sześciorga dzieci 

kształtuje się na poziomie 3, a u dwojga na poziomie 4. Niewątpliwie bardzo zły wpływ 

na młodsze dzieci mają niektórzy starsi wychowankowie, będący często pod wpływem 

środków odurzających i zachowujący się bardzo wulgarnie, agresywnie.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, iż podjęto działania w celu realizacji 

zalecenia nr 4, jednakże w dalszym ciągu należy dokładać starań w celu podniesienia 

efektywności i jakości pracy wychowawczej w tym zakresie.

{dowód: akta kontroli str. 35-38,41-52,55-78, 129-146,151-154)

Zalecenie nr 5: Podjąć stalą współpracę ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie 

w celu zwiększenia ich szans na sukces szkolny.

W Placówce za współpracę ze szkołami odpowiedzialny jest przede wszystkim 

pedagog oraz wychowawcy. W Domu Dziecka pedagog Pani Joanna Bienias jest zatrudniona 

od maja 2016 r. Wyżej wymieniona prowadzi dla każdego dziecka ewidencję kontaktów 

ze szkołą. Powyższy arkusz zawiera następujące dane: data kontaktu, forma kontaktu, 

nazwisko nauczyciela, temat spotkania, rozmowy, uzgodnienia, zalecenia oraz podpis. 

Od dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów, do których uczęszczają wychowankowie 

otrzymano informacje, w których wskazano m.in., że pedagog oraz wychowawcy Domu 

Dziecka w Obornikach Śląskich są w stałym kontakcie ze szkołą, uczestniczą 

w organizowanych uroczystościach i spotkaniach, również przedstawiciele szkół zapraszani 

są na spotkania odbywające się w Placówce, przepływ informacji dotyczących sytuacji 

wychowanków odbywa się także poprzez kontakty telefoniczne. Na bieżąco są przekazywane 

informacje o osiągnięciach dydaktyczno -  wychowawczych. „Obecnie widzimy wyraźną 

poprawę we wzajemnych relacjach, współpraca przebiega w sposób bardzo poprawny, 

systematyczny, dzięki czemu uczniowie pozbawieni są możliwości manipulowania sytuacją, 

nie mają poczucia bezkarności i są rozliczani za swoje postępowanie. Wyraźnie odczuwamy 

rówmież zainteresowanie i troskę dyrektora oraz pracowników Domu Dziecka losem 

wychowanków. Kadry obu instytucji wspierają się w wielu działaniach wychowawczych 

i edukacyjnych

Mając na uwadze powyższe, uznaje się, iż zalecenie nr 5 zostało zrealizowane.

{dowód: akta kontroli str. 35,146,151-154)



Zalecenie nr 6: Dla każdego wychowanka zapewnić wyżywienie dostosowane do jego potrzeb 

rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia.

W Domu Dziecka w osobnym budynku na parterze znajduje się kuchnia, w której 

przygotowywane są przez Panie kucharki posiłki (śniadanie i obiad) natomiast na pierwszym 

piętrze usytuowana jest stołówka. Wychowankowie przebywający w Placówce otrzymują 

4 posiłki dziennie tj. śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Śniadanie i obiad 

spożywane są na stołówce, natomiast podwieczorki i kolacje przygotowywane są wspólnie 

przez wychowawców i wychowanków w aneksach kuchennych urządzonych na pierwszym 

i drugim piętrze budynku głównego. W rozmowie przeprowadzonej z Psychologiem 

na pytanie o całodobowy dostęp do jedzenia i picia, 9-oro dzieci odpowiedziało twierdząco, 

tj. nie brakuje im jedzenia ani picia, 1 dziecko odpowiedziało, że niekiedy starsi 

wychowankowie „wyjadają”. Kontrolujący poddali analizie jadłospisy z następujących dni:

1.09.2016 r., 10.09.2016 r., 20.09.2016 r., 30.09.2016 r., 1.11.2016 r., 10.11.2016 r.,

20.11.2016 r., 30.11.2016 r., 01.01.2017 r., 10.01.2017 r., 20.01.2017 r., 30.01.2017 r.

W wyniku analizy stwierdzono, że posiłki były urozmaicone. Śniadania zawierały produkty 

mleczne, produkty bogate w węglowodany oraz świeże warzywa. Obiady były dwudaniowe, 

zawierały produkty białkowe, surówki sporządzane ze świeżych warzyw lub warzywa 

gotowane. W siedmiu ze zbadanych jadłospisów uwzględniono owoce. Podwieczorki 

najczęściej stanowiło ciasto i kakao, ale również kanapki czy zestaw: słodycze + owoc.

(idowód: akta kontroli str. 25-28,85-116) 

Mając na uwadze powyższe, można uznać, iż zalecenie nr 6 zostało zrealizowane, 

jednakże sugeruje się wzbogacić dietę wychowanków o świeże owoce.

W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdza się, iż Dyrektor Domu Dziecka 

w Obornikach Śląskich podjął działania w celu realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych 

i zalecenia nr 1, 4, 5 i 6 uznaje się za zrealizowane, natomiast podtrzymuje się zalecenia 

n r2  i 3:

1) Zapewnić przestrzeganie praw dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem praw 

w zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: niezwłocznie.

2) W miarę możliwości zapewnić wychowankom regularny dostęp do zajęć 

pozalekcyjnych i rekreacyjno -  sportowych.
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Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz.U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: niezwłocznie.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197 d ust.l, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697), kontrolowana jednostka, której wydano lub nie zalecenia pokontrolne, 
może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia.

(k ierow nik  kom órki do spraw  kontroli)

(p rzew odniczący  zespołu  inspektorów )

(członek  zespołu  insp ektorów )
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