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o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych

intrmowałem już Panią Minister w wystąpieniu generalnym Rzecznika Praw Dziecka

z 14 kwietnia 2014 roku. Powiadamiałem wówczas m.in. o niedostatecznych uregulowaniach

w zakresie nadzoru pedagogicznego. funkcjonujących w obecnym prawie oświatowym.

Odwoływałem się do przykładu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Zabrzu, w którym

siostra dyrektor dopuszczała się nieludzkiego traktowania dzieci, przy braku skutecznego

sprzeciwu ze strony innych pracowników tej placówki. Nie znajduję zatem wytłumaczenia

dla sytuacji. w której praca tego ośrodka nie była ani razu kontrolowana przez Kuratora

Oświaty w latach 2008-20 14.

Następnie, 8 września 2014 r., podczas spotkania poświęconego funkcjonowaniu tych

placówek z udziałem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przedstawiłem

wnioski z przeprowadzanych przeze mnie kontroli w tych placówkach. Od tamtej pory minęło

prawie pół roku, a omawiane wtedy problemy nadal są aktualne. W związku z powyższym

przedstawiam Pani Minister uwagi sformułowane po przeprowadzeniu badania w czterech

Specjatnych Ośrodkach Wychowawczych, w których przebywało 154 podopiecznych

Vv wieku od 2 do 24 lat (w Zabrzu, Markach, Pruszkowie oraz w Katowicach

przy ul. Brynicy). Oto one:

I. Wielu wychowanków przebywało tam na podstawie postanowień sądów

o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub innej formie

pieczy zastępczej. W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zabrzu 69% dzieci

posiadało postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej, a w Specjalnym

Ośrodku Wychowawczym w Katowicach ponad 97%. Funkcjonowanie tych ośrodków
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było utożsamiane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego, przy czym nie realizowały one wielu ważnych zadań nałożonych

prawem na placówki pieczy zastępczej.

2. Do ośrodków przyjmowano dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego. W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Zabrzu ok. 22% dzieci
miało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w Specjalnym Ośrodku
Wychowawczym w Katowicach przed przybyciem do Ośrodka orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego miało ponad 9%. Ponad 60% uzyskało stosowne orzeczenie

będąc już w placówce, w tym 41% dzieci w październiku łub listopadzie 2014 r.
(czyli już po rozpoczęciu dyskusji na temat konieczności wprowadzenia zmian

w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych).

3. Do ośrodków dzieci były kierowane przez organizatorów pieczy zastępczej, a czasami
nawet przez sądy rodzinne. Dla przykładu - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w B.
31 marca 2014 r. skierował czwórkę rodzeństwa do placówki opiekuńczo

-wychowawczej w B., a następnie - z uwagi na brak miejsc - dwójkę małoletnich
przekierował do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Katowicach. Z kolei Sąd
Rejonowy w K. 26 czerwca 2007 r. wydał postanowienie o umieszczeniu małoletniej
w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze wskazaniem na Specjalny Ośrodek
Wychowawczy w Katowicach. Natomiast Sąd Rejonowy w P. na wniosek placówki
opiekuńczo-wychowawczej w W. zmienił postanowienie z 2002 r. w ten sposób,
że zwolnił dziecko z placówki i umieścił je w specjalnym ośrodku wychowawczym.

4. Do pracy z dziećmi zatrudniano niewystarczającą liczbę wychowawców

(w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Markach dziewiętnastoma
podopiecznymi opiekował się tylko jeden wychowawca; z przedstawionej
dokumentacji wynika, że dyżury wychowawcze pełniła osoba zatrudniona
na stanowisku pomoc wychowawcy, posiadająca wykształcenie technik ogrodnik).

5. Współpraca ośrodków ze szkołami ograniczała się głównie do wymiany informacji

o zachowaniu wychowanka. mimo że powinny one kontynuować pracę z dzieckiem
rozpoczętą w szkole - taki jest przecież cel funkcjonowania w systemie oświaty
specjalnych ośrodków wychowawczych. Szeroki zakres pomocy dzieciom
z niepełnosprawnością powinien być wspólnym zadaniem szkoły i ośrodka.
Środowiska te powinny dążyć do wspólnego celu, jakim jest wyposażenie
wychowanków w taką wiedzę i umiejętności, aby stali się możliwie jak najbardziej



zaradni w życiu codziennym (odpowiednio do indywidualnego poziomu sprawności
i umiejętności) i mogli uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. znali
i przestrzegali ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego. W tym kontekście
powinien poważnie niepokoić fakt zatrudniania zbyt małej liczby specjalistów

lub niezatrudnianie ich w ogóle. Dla przykładu - z zajęć zaplanowanych w jednym
z Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznym wynika, że dziewczynka
powinna uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, terapii manualnej
i gimnastyce korekcyjnej. Tymczasem w ośrodku dziecko nie było objęte żadną formą
zajęć specjalistycznych, a w szkole uczestniczyło tylko w terapii manualnej.
W badanych ośrodkach stwierdzono także brak realizacji zadań w zakresie
analizowania stosowanych metod pracy z wychowankami, a także okresowej oceny
efektów pracy zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami. szkołą, środowiskiem
lokalnym.

6. Odnotowano zapisy świadczące o ograniczaniu kontaktów z rodziną biologiczną
dziecka, a także o rozdzielaniu rodzeństw.

„7. Nagrody i kary nie były określone w sposób precyzyjny, zawierały zapisy mogące
prowadzić do naruszania praw dziecka (np. publiczne udzielanie nagany, ograniczanie
kontaktu z rodzicami).

8. Statuty ośrodków nie były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa
oświatowego.

9. Dokumentacja w ośrodkach nie była uzupełniana na bieżąco, nie zawierała wpisów,
z których wynikałoby, że wychowawcy zapoznawali dzieci z tematami poświęconymi
prawom dziecka.

Wnioski z badania przeprowadzonego przez Rzecznika Praw Dziecka potwierdziły
kompleksowe kontrole innych organów. W protokole Zespołu do oceny funkcjonowania
specjalnych ośrodków wychowawczych działających na terenie województwa śląskiego
zapisano w końcowych wnioskach: Ze względu na złożoność sytuacji wychowanków zespół
nie podejmuje się wnioskoś”ać co do dalszych losów Specjalnego Ośrodka J”J”ychowrni”czego
znajdującego się przy ul. Brynicy 14. Ze względu na złożoność sytuacji wychowanków zespół
nie podejinuje się składania propozycji odnośnie ewentualnego przekształcenia Specjalnego
Ośrodka Wychowawczego znajdującego się przy ul. Brynicy 14. Protokół podpisali:
przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice - Wydziału Edukacji, Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego - Wydziału Polityki Społecznej i Kuratorium Oświaty w Katowicach.



Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sytuacja jest alarmująca. Pod opieką
specjalnych ośrodków wychowawczych znajduje się ok. 2000 dzieci, których dobro może być
poważnie zagrożone. Podkreślam, że Konwencja o Prawach Dziecka nakłada na każde
państwo, które ją ratyfikowało. obowiązek zapewnienia dzieciom przestrzegania ich praw
na najwyższym poziomie.

A zatem, kierując się dobrem dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach
wychowawczych, na podstawie art. 1 Oa ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się ponownie
do Pani Minister o podjęcie działań mających na celu zagwarantowanie realizacji praw
dziecka wychowankom specjalnych ośrodków wychowawczych. Ze względu na skalę
problemu proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Do wiadomości:
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