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Tytuł

Liczba kontroli

W okresie od 01.01.2017 r. - 30.05.2019 r.

 przeprowadzono łącznie 16 kontroli. 

➢ 15 placówek opiekuńczo-wychowawczych

➢1 interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

  



  

Tytuł

 

➢ w 3 jednostkach przeprowadzono kontrolę 

w trybie zwykłym, czyli planowanym- 

uwzględnionym w rocznym planie kontroli,

➢ w 13 jednostkach kontrole odbyły się        

w trybie uproszczonym (pozaplanowym),       

w tym 8 kontroli przeprowadzono 

na zlecenie MRPiPS i Rzecznika Praw 

Dziecka.

  



  

Tytuł

   Zakres kontroli:

➢ realizacja standardów opieki i wychowania,

➢ realizacja standardu usług opiekuńczo-              

 wychowawczych,

➢ zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowania    

   jego praw.



  

Tytuł

   Ocena kontrolowanej jednostki

➢ Pozytywna

➢ Pozytywna z uchybieniami

➢ Pozytywna z nieprawidłowościami

➢ Negatywna



  

Tytuł

   Uchybienie a nieprawidłowość

➢ Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu 

pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie 

powodujące następstw dla działalności kontrolowanej 

jednostki.

➢ Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub 

zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest 

nielegalne, niegospodarne, niecelowe, nierzetelne lub 

nieskuteczne oraz powoduje następstwa dla działalności 

jednostki



  

Oceny kontrolowanych jednostek

Lp. Ocena Liczba kontroli

1. Pozytywna 2

2. Pozytywna z
 Uchybieniami

5

3. Pozytywna 
z nieprawidłowościami

7

4. Negatywna 2



  

 

Nieprawidłowości w zakresie 
uregulowań prawnych jednostki kontrolowanej:

➢uchybienia i błędy formalno-prawne w treści regulaminów      

organizacyjnych oraz stosowanie nazewnictwa niezgodnego    

z obowiązującymi przepisami prawa,

➢prowadzenia ewidencji dzieci przebywających w placówce      

niezgodnie z §17 ust. 5 rozporządzenia, 

➢prowadzenia ewidencji dzieci przebywających w placówce      

w sposób nie gwarantujący zachowanie jej poufności,              

integralności i kompletności.



  

Nieprawidłowości w zakresie
organizacji pracy wychowawczej w placówce:

➢ nieuwzględniania w czasie pracy wychowawców godzin         

 na prowadzenie m.in. dokumentacji dziecka,

➢niezapewnianie opieki dziennej, najczęściej w godzinach 

7.00-8.00 dzieciom   przebywającym w placówce,

➢w dokumentacji osobowej pracowników merytorycznych oraz 

wolontariuszy brakuje oświadczeń, o których mowa w art. 98 

ust. 3 pkt 1-3 ustawy.



  

Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia 
dokumentacji dziecka:

Diagnoza psychofizyczna dziecka

➢brak opracowania diagnozy psychofizycznej dziecka,

➢brak uwzględniania w diagnozie psychofizycznej        

dziecka wszystkich analiz, o których mowa w § 14      

ust. 3 rozporządzenia.



  

Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia 
dokumentacji dziecka:

Plan pomocy dziecku

➢brak wskazania konkretnych terminów realizacji podjętych      

działań, 

➢brak dokonywania modyfikacji planu pomocy dziecku mimo   

zmieniającej się sytuacji dziecka,

➢brak podpisów osób odpowiedzialnych za realizację działań,

➢brak wskazania daty sporządzenia dokumentu.



  

Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia 
dokumentacji dziecka:

Karta pobytu dziecka

➢brak wskazania daty sporządzenia dokumentu,

➢brak uwzględniania w dokumencie wszystkich obszarów         

wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, 

➢brak dokonywania systematycznych wpisów informacji dot.    

wychowanków,

➢schematyczne, hasłowe wypełnianie kart pobytu dziecka.



  

Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia 
dokumentacji dziecka:

Karta udziału w zajęciach prowadzonych przez 
psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą 

terapię:

➢niewystarczającego organizowania zajęć korekcyjno-               

kompensacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje                

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze           

terapeutycznym dla dzieci faktycznie tego wymagających,

➢nieuwzględniania w kartach udziału z zajęć prowadzonych      

przez specjalistów opisu z przebiegu prowadzonych zajęć.



  

Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia 
dokumentacji dziecka:

Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz 
pedagogicznych

➢Braku w dokumentacji dziecka arkuszy badań             

i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.



  

Nieprawidłowości w zakresie 
działalności zespołu ds. okresowej oceny sytuacji 

dziecka:
➢ niedokonywania oceny sytuacji dziecka przebywającego w placówce      

według wszystkich celów, wymienionych w art. 136 pkt 1-7 ustawy,

➢ brak realizacji obowiązku, wynikającego z art. 138 ust. 2 ustawy             

w zakresie przesyłania do sądu pisemnego wniosku Zespołu ds. 

okresowej oceny sytuacji dziecka dotyczącego zasadności dalszego   

pobytu dziecka w placówce,

➢ brak powoływania „zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka            

w przypadku uregulowanej sytuacji dziecka oraz na potrzeby                   

sporządzania opinii, o których mowa w art. 139a ustawy,

➢ brak udziału w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji         

dziecka wszystkich osób wskazanych w art. 137 ustawy.



  

Nieprawidłowości w zakresie realizacji praw 
dziecka w placówce:

➢ przeznaczania wypłaconych kwot pieniężnych dzieciom na potrzeby       

związane z bieżącą opieką m.in.:zakup przyborów szkolnych i słodyczy,

➢ przyznawania dziecku poniżej 5 roku życia kwoty pieniężnej                   

do własnego dysponowania,

➢ ograniczenie decyzyjności dzieci m.in.: brak wpływu na tworzenie 

jadlospisu, organizację czasu wolnego, zakupy odzieży,

➢ niezapewniania przebywającym dzieciom w placówce dostępu przez       

całą dobę do podstawowych produktów spożywczych oraz napojów.



  

Dziękujemy za uwagę

Opracowały: 
Malwina Kazimierczak- starszy specjalista
Agnieszka Ryk- starszy specjalista
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