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Wychowawczej 
„Trzeboszańskie Wzgórze”

S P R A W O Z D A N I E  Z K O N T R O L I

W związku z pismem Nr ZEW.441.627.2015.ZA Dyrektora Gabinetu Rzecznika 

Praw Dziecka w sprawie rzekomych nieprawidłowości w zakresie:

1. przestrzegania procedury przenoszenia wychowanków do innych placówek 

opiekuńczo -  wychowawczych tego samego typu,

2. zapewniania wychowankom specjalistycznej pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej,

3. stosowanych metod wychowawczych (w szczególności kary w postaci zabierania 

telefonów komórkowych, wyjmowania drzwi z łazienki),

4. sposobu odnoszenia się Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych 

w  Świdnicy do wychowanków,

została przeprowadzona w dniu 22 maja 2015 roku w Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej „Trzeboszańskie Wzgórze” w Świdnicy kontrola w trybie uproszczonym. 

Podstawą podjętych czynności kontrolnych było Zarządzenie Nr 171 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 roku oraz upoważnienie Nr PS-KNPS.0030-149/15 

wydane przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 12 maja 2015 roku.

Kontrolę w placówce opiekuńczo -  wychowawczej przeprowadził zespół inspektorów 

w składzie -Grażyna Zielińska -  starszy inspektor Wojewódzki, przewodnicząca zespołu oraz



Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki -  kontroler. Kontrolę wpisano do książki 

kontroli pod Nr. 1/2015.

Na podstawie przyjętych do protokołu ustnych oświadczeń Dyrektora, wychowawcy 

pełniącego dyżur oraz przebywających w placówce wychowanków, zgodnie z normą art. 4a 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustalono następujący stan 

faktyczny i prawny:

Przestrzeganie procedury przenoszenia wychowanków do innych placówek opiekuńczo 

-  wychowawczych tego samego typu.

Placówka Opiekuńczo -  Wychowawcza „Trzeboszańskie Wzgórze” w Świdnicy 

przy ul. Trzeboszańskiej 45 dysponuje 11 miejscami dla dzieci i osób, które osiągnęły 

pełnoletność w pieczy zastępczej. W dniu kontroli w placówce umieszczonych było 10 

wychowanków, w wieku od 7 do 17 lat, którzy realizują obowiązek szkolny 

i nauki na poziomie gimnazjum, szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej. Dokonując analizy 

dokumentacji dzieci ustalono, że uczęszczają one do: Gimnazjum Nr 3 w Świdnicy 

(1 dziecko), Gimnazjum Nr 2 w Świdnicy (1 dziecko), Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

„CARITAS” Diecezji Świdnickiej (5 dzieci), Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy 

(1 dziecko) oraz do Szkoły Zawodowej na kierunku sprzedawca (2 dzieci). W placówce 

opiekę nad wychowankami sprawuje czterech wychowawców. (dowód: aha kontroli str. 10)

Dokonując analizy tzw. „ruchu wychowanków” ustalono, że od roku 2014 do dnia 

kontroli w Placówce „Trzeboszańskie Wzgórze” dwoje wychowanków powróciło do domu 

rodzinnego, w tym jeden został usamodzielniony. Jednym z zarzutów wskazanych w piśmie 

Rzecznika Praw Dziecka była kwestia przenoszenia dzieci z jednej placówki do drugiej bez 

wyrażania przez nich zgody. Stwierdzono, że w okresie ostatnich 12 miesięcy w placówce nie 

został przeniesiony żaden wychowanek.

Zapewnienie wychowankom specjalistycznej pomocy psychologicznej 

i pedagogicznej.

W Zespole Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych w Świdnicy zatrudnionych 

jest dwóch psychologów -  Joanna Bolewska oraz Monika Szczygieł, jeden pedagog -  Anna 

Pietrzyk-Lipka i jeden terapeuta - trener biofeedback - Iwona Wawrzkowicz. Specjaliści 

prowadzą systematyczne i planowe zajęcia terapeutyczne z wytypowanymi dziećmi 

w poszczególnych placówkach oraz na bieżąco i na wniosek udzielają wsparcia w sytuacjach 

trudnych i kryzysowych. Ustalono, że w Placówce „Trzeboszańskie Wzgórze” na zajęcia
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kompensacyjno -  korekcyjne uczęszcza jeden wychowanek, na wyrównawcze dwóch, 

pomocą psychologiczno -  pedagogiczną wynikającą z aktualnych potrzeb objętych jest 

dziesięcioro wychowanków natomiast terapią biofeedback objętych jest dziesięcioro dzieci. 

Z informacji uzyskanych od wychowawczyni Martyny Sułek, wynika, że dodatkowo na 

zajęcia sportowe z piłki nożnej odbywające się poza placówką uczęszcza pięciu chłopców. Na 

uwagę zasługuje fakt, że w Ogólnopolskim Piłkarskim Turnieju Domów Dziecka ich drużyna 

zdobyła jedno z czołowych miejsc. Ponadto ustalono, że dzięki zaangażowaniu wyżej 

wymienionej wychowawczyni, która posiada również wykształcenie logopedyczne, dzieci 

biorą udział w zabawach i masażach logopedycznych. Na terenie placówki chętnie 

uczestniczą w zajęciach kulinarnych, rozmowach socjoterapeutycznych oraz 

w zorganizowanych zabawach w ogrodzie. Placówka w miarę możliwości zapewnia również 

wyjazdy turystyczne i rekreacyjne, np. w góry, na basen czy do kina. Z informacji 

uzyskanych od dzieci i wychowawców wynika, że wychowankowie biorą udział we 

wszystkich organizowanych przez szkołę wycieczkach, zielonych szkołach nawet tych 

bardziej kosztownych. {dowód: akta kontroli str. 11).

Stosowane metody wychowawcze (w szczególności kary w postaci zabierania telefonów 

komórkowych, wyjmowania drzwi z łazienki).

W trybie art. 4a ustawy o w.r.s.p.z. przeprowadzono indywidualne rozmowy 

z pięcioma wychowankami obecnymi w placówce w czasie prowadzenia czynności 

kontrolnych. Potwierdzili oni, że znany jest im obowiązujący w placówce system kar 

i nagród polegający z jednej strony na pochwałach czy nagrodach rzeczowych, z drugiej 

strony na zakazie wyjść, korzystania z intemetu, telewizji lub zmniejszeniu „kieszonkowego”. 

Telefony komórkowe posiadają najstarsze wychowanki i jak same twierdzą nikt im ich nie 

zabiera, mogą z nich korzystać swobodnie, jednak potwierdzają że starają się przestrzegać 

regulaminu placówki i zaleceń wychowawców by nie dzwonić w porze nocnej. 

Wychowankowie „Trzeboszańskiego Wzgórza” nie spotkali się na terenie swojej Placówki 

z sytuacją by drzwi od łazienki były wyjmowane za karę, za palenie papierosów.

Sposób odnoszenia się Dyrektora Zespołu Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych 

w Świdnicy do wychowanków.

Wychowankowie oraz wychowawczyni, z którymi przeprowadzono rozmowy, nie 

wnosili żadnych uwag i zastrzeżeń dotyczących postępowania i zachowania Dyrektora
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Placówki wobec podopiecznych. Twierdzili, że Pani Dyrektor w kontaktach z nimi jest miła, 

życzliwa, a w sytuacjach trudnych zawsze chętnie służy pomocą. W ocenie wychowawczyni 

pełniącej dyżur w placówce, Dyrektorka jest osobą empatyczną, ale i bardzo wymagającą, 

konsekwentną i stanowczą. W prowadzonej podczas kontroli rozmowie najstarsze 

wychowanki stwierdziły, że w ich przypadku nigdy nie odmówiła im pomocy 

i rady. Z przeprowadzonych z dziećmi rozmów wyraźnie dało się wyczuć, że Pani Dyrektor 

dla większości podopiecznych jest autorytetem. W sytuacjach trudnych i konfliktowych jest 

dużym wsparciem dla dzieci i wychowawców. Potrafi dyscyplinować i stawiać granice 

wychowankom, co w procesie wychowawczym jest koniecznością, (dowód: akta kontroli str. 7-8).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie wydaje się zaleceń. 

Pouczenie:
Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 
1092), kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma 
prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.

(kierownik jednostki kontrolującej)

Do wiadomości:
1. Biuro Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa,
2. a/a
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