
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej 
w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej  

w Łoniowie
w dniach 17 i 19 października 2007 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w   Kielcach   na   podstawie    upoważnienia   Nr   683, 684   i 685   z   dnia 
16.10.2007 r. w następującym składzie:
      1.  Wioletta  Wieczorek -  Kierownik Oddziału Nadzoru 
      2.   Magdalena  Dąbrowska -  Starszy Inspektor,

3. Anna Konieczna – Inspektor.

Nazwa i adres placówki: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Łoniów 106,
                                         27-670 Łoniów
  
Dyrektor: Alicja Pieczonka
Placówka posiada Regon: 291439523, NIP: 864-13-15-285 
Organ prowadzący: Starosta Powiatu Sandomierskiego.
Numer Rejestru Wojewody – 5/2001 (PS.II.9014/1).
Książka kontroli: poz. 51
Kontrolę rozpoczęto w dniu 17.10.2007 r., a zakończono w dniu 19.10.2007 r.
Kontrolą objęto okres: od 06.06.2006 r. do 19.10.2007 r.

Podstawy prawne  do przeprowadzenia kontroli:
-   art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity  Dz.U.z 2004 r. 

    Nr 64, poz.593), 
-  Rozporządzenie  MPS  z  dnia  14  lutego  2005  r.  w  sprawie  placówek  opiekuńczo-
    wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz.331), 
-  Rozporządzenie MPS z dnia 19 października 2005 r.  w sprawie szczegółowych zasad  
    nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-
    wychowawczych  oraz  nadzoru  nad  działalnością  ośrodków adopcyjno-opiekuńczych  
    (Dz.U. z 2005 r. Nr 214, poz.1812), 
-  Rozporządzenie  MPS  z  dnia  23  marca  2005  r.  w  sprawie  nadzoru  i  kontroli  
     w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) .

      Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 
1. Ocena przestrzegania standardów usług opiekuńczo - wychowawczych.

        a)   Ocena zasadności dalszego pobytu dziecka  w placówce.
              b)  Ocena  działania  placówki  na  rzecz powrotu  wychowanków do rodziny
                 i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.
              c)   Ocena przygotowania placówki do wypełniania specjalistycznych zadań
                określonych  w  regulaminie. 

2.  Ocena   przestrzegania   zasady   zatrudniania   wyłącznie   osób   o   kwalifikacjach
         określonych  w  przepisach  dotyczących  placówek  i  ośrodków  adopcyjno-
         opiekuńczych.



W wyniku kontroli  wydano następujące zalecenia:
1. Szczegółowo określić formy pracy z dzieckiem i terminy realizacji poszczególnych zadań 
w rocznym planie pracy placówki.
2.  Zobligować  specjalistów do efektywnej,  indywidualnej  pracy  z  dziećmi  stwarzającymi 
problemy wychowawcze.
3.  Na  spotkaniu  Stałego  Zespołu,  wspólnie  ze  specjalistami,  wypracować  nowe  
i  przeanalizować dotychczasowe metody pracy z  wychowankami stwarzającymi problemy 
wychowawcze.
4.  Umożliwić  wychowankom  całodobowy  dostęp  do  podstawowych  artykułów 
żywnościowych  w aneksach kuchennych.
5.  Każdorazowo, po posiedzeniu  Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, 
sporządzać dokument w formie pisemnej z przebiegu posiedzenia.
6.   Dokładnie    analizować   sytuację    rodzinną  dziecka,   zwłaszcza   przed   urlopowaniem 
oraz przed powrotem dziecka do rodziny.
 7. Opracować plan pracy dla pracownika socjalnego na okres od listopada do  końca  grudnia 
bieżącego roku, oraz na rok 2008 i każdy następny.
8.   Uzupełnić  karty  pobytu w brakujące obszary oceny, uwzględnione w rozporządzeniu 
MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych  z 2005  r.
9. Zobligować  pedagoga i   psychologa   do opracowania dla każdego  dziecka   karty udziału 
w  zajęciach specjalistycznych   oraz   arkuszy  badań  i  obserwacji,   a   także   dokumentacji 
dotyczącej   prowadzonego  przez  nich poradnictwa   psychologiczno  -   pedagogicznego dla 
rodziców dzieci  przebywających w placówce.
10. Uzupełnić    dokumentację    pielęgniarki   w   adnotacje   świadczące  o   realizacji   zajęć 
z edukacji seksualnej, uwzględnionych w indywidualnych planach.
11. Zobligować osobę zatrudnioną na stanowisku pedagoga do uzupełnienia  wykształcenia 
wymaganego rozporządzeniem na tym stanowisku.

 Do   powyższych  zaleceń  Dyrektor   kontrolowanej   placówki  powinien  ustosunkować  się 
w terminie miesięcznym.

Dyrektor  kontrolowanej  jednostki  może  odmówić  podpisania  protokołu  z  kontroli, 
składając  w  terminie  7  dni  od  jego  otrzymania,  wyjaśnienia  przyczyny  tej  odmowy,  
do Dyrektora Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach.

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  po  jednym 
przekazano  Dyrektorowi   Placówki  Opiekuńczo  -  Wychowawczej   w  Łoniowie  oraz 
Dyrektorowi   Wydziału   Polityki   Społecznej   Świętokrzyskiego   Urzędu   Wojewódzkiego 
w     Kielcach. 

Protokół    podpisali:                                                          Ze strony jednostki kontrolowanej:
Ze strony jednostki kontrolującej:                   
  1.  Wioletta  Wieczorek                                                       Dyrektor  Placówki 

  2.  Magdalena  Dąbrowska                                                  Opiekuńczo-Wychowawczej
  3.  Anna Konieczna                                                              w Łoniowie
                                                                                                P. Alicja Pieczonka


