z kontro1i prob1emowej przeprowadzonej
w Zespo1e P1ac6wek Specja1istycznych
im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", mieszczq.cym siy w Gdyni, przy ul. Wejherowskiej 65
przez Anity Kasperskq. - specjalisty pracy socja1nej ds. p1ac6wek opiekunczo wychowawczych, w dniach od 25.02.2013 r. - 26.02.2013 r., na podstawie upowaznienia
wydanego przez Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Gdyni Paniq.
Miroslawy Jezior, z dnia 12.02.2013 r.

Zesp61 P1ac6wek Specja1istycznych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", zwany
da1ej ZPS, mieszczq.cy siy w Gdyni, przy ul. Wejherowskiej 65 funkcjonuje od marca 2004 r.
Jest to p1ac6wka lq.czq.ca funkcje wsparcia dziennego,
interwencji
kryzysowej,
specja1istycznego osrodka wsparcia i poradnictwa.
Zesp61 P1ac6wek Specja1istycznych jest jednostkq. organizacyjnq. gminy Miasta Gdynia,
finansowanq. w formie jednostki budzetowej.
W sklad Zespolu P1ac6wek Specja1istycznych wchodzq.:
• Ognisko Wychowawcze,
• Specja1istyczna P1ac6wka Wsparcia Dziennego,
• Specjalistyczny Osrodek Wsparcia d1a Ofiar Przemocy w Rodzinie,
• Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny d1a Dzieci i Rodzin z FAS,
• Osrodek Interwencji Kryzysowej,
• Dzial Administracyjno - Ksiygowy.

-,

Kontro1q. merytorycznq. objyto dziala1nos6 Ogniska Wychowawczego zwanego da1ej
OW oraz Specjalistycznej P1ac6wki Wsparcia Dziennego zwanej da1ej SPWD. Funkcjy
Kierownika OW pelni Pani Malgorzata Urbanowska,
a Kierownika
SPWDPan Lukasz Rq.pala. Wyjasnien kontro1ujq.cemu udzie1a1i w/w kierownicy oraz z-ca dyrektora
ZPS - Pan Maciej Gajda.
Na zajycia do w/w p1ac6wek uczyszczajq. dzieci pochodzq.ce z rodzin dysfunkcyjnych,
w kt6rych rodzice sq. niewydo1ni w sprawowaniu funkcji opiekunczo - wychowawczych,
a zdarza siy, iz u dzieci obserwowa1ne sq. przeslanki swiadczq.ce 0 ich demora1izacji.
Wychowankami p1ac6wek sq.gl6wnie dzieci z rodzin objytych nadzorem kuratorskim.
P1ac6wki pelniq. funkcjy profilaktycznq., reintegracyjnq. i socja1izacyjnq. wobec rodzin
zaburzonych w pelnieniu swoich funkcji zjednoczesnym oddzialywaniem na rodzic6w w celu
poglybienia ich mora1nej, prawnej i materia1nej odpowiedzia1nosci za wlasciwe wychowanie
wlasnych dzieci.
W omawianych p1ac6wkach jest po 30 miejsc. Wychowankowie podzie1eni sq.na trzy
grupy, po 10 dzieci. Jednq. z grup tworzq. dziewczyta, drugq. - chlopcy, a trzecia jest
koedukacyjna.
Kwa1ifikacja dzieci do uczestnictwa w zajyciach oraz ocena funkcjonowania
wychowank6w i zasadnosci da1szego ich pobytu odbywa siy na spotkaniach Zespolu

ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, w ktorych oprocz pracownikow Zespolu P1acowek
Specja1istycznych tj. dyrektora 1ub osoby przez niego wyznaczonej, pedagoga, psycho1oga,
wychowawcy bezposrednio kierujCj-cego procesem wychowawczym dziecka i pracownika
socja1nego uczestniczCj-przedstawicie1e MOPS, SCj-duRejonowego, Osrodka Adopcyjnego,
Po1icji oraz w razie potrzeby pracownicy sluzby zdrowia, instytucji oswiatowych
i organizacji spolecznych. Takie spotkania odbywajCj-siy dwa razy w roku; na poczCj-tkuroku
szko1nego oraz II semestru nauki.
Przedmiotowe p1acowki funkcjonujq przez caly rok, rowniez w okresie wakacji 1etnich
i ferii zimowych. Zajycia odbywajCj-siy od poniedzialku do piCj-tkuw godzinach 1200 - 1800
(w tym w SPWD dwa razy w tygodniu, w godzinach 1700 - 1800 prowadzone SCjzajycia
socjoterapeutyczne), a w czasie wo1nym od zajyc szko1nych w godzinach od 1000 _ 1600.
Do OW przyjmowane Sq dzieci w wieku 7 - 13 1at, a do SPWD dzieci w wieku 11 - 18 1at.
Pobyt w p1acowkach, uczestnictwo w zajyciach oraz gorCj-cyposilek sCjnieodplatne.
Pracownicy p1acowek utrzymujq kontakty z rodzicami/opiekunami
1ub innymi
czlonkami rodziny wychowankow oraz z pedagogami ze szkol, do ktorych UCzyszczajCjdzieci,
kuratorami sprawujCj-cymi nadzor w rodzinach wychowankow, pracownikami MOPS
i przedstawicie1ami innych instytucji dzialajCj-cychna ich rzecz.
Pracownicy Zespolu P1acowek Specjalistycznych
SCj-zobowiCj-zani prowadzic
dokumentacjy zgodnie z obowiCj-zujCj-cymi
przepisami.

Kontro1ujCj-cysprawdzil zgodnosc dokumentacji prowadzonej w p1acowce dotyczCj-cej
wychowankow z zapisami
U stawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej
z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z poin. zm.).

W dniu 29 1istopada 2012 r. w Dzienniku Urzydowym Wojewodztwa Pomorskiego
poz. 3850 w Uchwa1e nr XXIV/515112 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 paidziernika 2012 r.
w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespolu P1acowek
Specja1istycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka" uchwa1ono miydzy innymi zmiany tresci
Statutu ZPS, ktory stanowi zalqcznik nr 1 do protokolu. Z zapisow wynika, iz niniejszy Statut
obowiCj-zujeod dnia 01.01.2013 r.
W dniu 18 grudnia 2012 r. ZarzCj-dzeniemnr 13/2012 wprowadzono do stosowania
"Regu1amin Organizacyjny Zespolu P1acowek Specja1istycznych im. K. Lisieckiego
"Dziadka" w Gdyni, ktory stanowi zalCj-cznik nr 2 do protokolu. Z zawartych
w w/w dokumencie zapisow wynika, iz regu1amin obowiCj-zuje od dnia 01.01.2013 r.
W Rozdzia1e III § 7 opisano Przedmiot i zakres dzialania Ogniska Wychowawczego,
a w Rozdzia1e IV § 8 - Przedmiot i zakres dzialania Specja1istycznej P1acowki Wsparcia
Dziennego.
ZalCj-cznik nr 1 do Regu1aminu stano wi Schemat organizacyjny Zespolu P1acowek
Specja1istycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka", a zalCj-czniknr 2 Wykaz dokumentacji
obowiCj-zujCj-cej
w Zespo1e P1acowek Specja1istycznych im. K. Lisieckiego "Dziadka".
Na podstawie ana1izy treSci zawartych w w/w zalCj-czniku nr 2 na1ezy stwierdzic,
iz dokumentacja, ktora zostala wykazana jako obowiCj-Zkowa do prowadzenia w OW

oraz SPWD jest zgodna z zapisami Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej
z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z poin. zm.).

W Ognisku Wychowawczym w stosunku do kazdego dziecka powinny byc prowadzone
nastypuj,!ce dokumenty:
1. Indywidualny plan pracy, wypelniany co najmniej raz na pol - stanowi zal,!cznik ill 3
do protokolu.
2. Kontrakt zawarty pomiydzy rodzicem/opiekunem wychowanka, a dyrektorem ZPS
reprezentowanym przez kierownika OW, wypelniany na pocz,!tku kazdego roku
szkolnego - stanowi zal,!cznik ill 4 do protokolu.
3. Karta informacyjna, wypelniana po przyjyciu dziecka do OW - stanowi zal,!cznik ill 5
do protokolu.
4. Karta udzialu w zajyciach specjalistycznych - spolecznosc grupy, wypelniana raz
w miesi,!cu - stanowi zal,!cznik ill 6 do protokolu.
5. Karta udzialu w zajyciach specjalistycznych - terapia, wypelniana raz w miesi,!cu.
6. Arkusz badan i obserwacji pedagogicznych - wypelniany co najmniej raz na pol roku
w miesi,!cach wrzesien i luty - stanowi zal,!cznik ill 7 do protokolu.
7. Arkusz badan i obserwacji psychologicznych - wypelniany jednorazowo, a zalecany
okres aktualizacji wynosi 2 lata - stanowi zal,!cznik ill 8 do protokolu.
8. Opinia psychologiczna - sporz,!dzana przez psychologa diagnosty na prosby Sydziego
lub kuratora rodzinnego.
9. Karta kontaktow z s,!dem/kuratorem, wypelniana raz w miesi,!cu wyl,!cznie w sytuacji
j eSli rodzina wychowanka jest nadzorowana przez kuratora - stanowi zal,!cznik ill 9
do protokolu.
10. Karta kontaktow z koordynatorem z Zespolu ds. pieczy zastypczej/asystentem
rodziny, wypelniana raz w miesi,!cu wyl,!cznie w sytuacji jesli rodzina wychowanka
wspolpracuje z w/w - stanowi zal,!cznik ill 10 do protokolu.
11. Karta kontaktow ze szkol,!, do ktorej uczyszcza dziecko, wypelniana co naJmmeJ
raz w miesi,!cu - stanowi zal,!cznik ill 11 do protokolu.
12. Karta kontaktow z rodzicami/opiekunami
dziecka, wypelniana co naJmmeJ
raz w miesi,!cu - stanowi zal,!cznik ill 12 do protokolu.
13.0rzeczenie
Stalego Zespolu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, wypelniany
co najmniej raz na pol roku.
W Ognisku Wychowawczym prowadzona jest Lista obecnosci uczestnikow grupy, ktora jest
aktualizowana codziennie - stano wi zal,!cznik ill 13 do protokolu.
Ponadto na dany rok szkolny kazdy z wychowawcow przygotowuje Ramowy plan pracy
wychowawczej z elementami socjoterapii. Zawiera on najwazniejsze dzialania zaplanowane
do realizacji przez wychowawcy, uwzglydniaj,!ce proces grupowy i rozklad zajyc szkolnych
dzieci.

W Specjalistycznej Placowce Wsparcia Dziennego w stosunku do kazdego dziecka powinny
byc prowadzone nastypuj,!ce dokumenty:
1. Indywidualny plan pracy zawierahcy indywidualny program korekcyjny, wypelniany
co najmniej raz na pol roku - stanowi zal,!cznik ill 3 do protokolu.

2. Kontrakt zawarty pomiydzy rodzicem/opiekunem wychowanka, a dyrektorern ZPS
reprezentowanyrn przez kierownika SPWD, wypelniany na pocz,!tku kazdego roku
szkolnego - stanowi zal,!cznik ill 4 do protokolu.
3. Karta inforrnacyjna, wypelniana po przyjyciu dziecka do SPWD - stanowi zal,!cznik
ill 5 do protokolu.
4. Karta udzialu w zajyciach specjalistycznych - terapia, wypelniana raz w rniesi,!cu.
5. Karta udzialu w zajyciach specjalistycznych - socjoterapia, wypelniana raz
w rniesi,!cu - stanowi zal,!cznik ill 14 do protokolu.
6. Arkusz badan i obserwacji pedagogicznych - wypelniany co najmniej raz na pol roku
w rniesi,!cach wrzesien i luty - stanowi zal,!cznik ill 7 do protokolu.
7. Arkusz badan i obserwacji psychologicznych - wypelniany jednorazowo, a zalecany
okres aktualizacji wynosi 2 lata - stanowi zal,!cznik ill 8 do protokolu.
8. Opinia psychologiczna - sporz,!dzana przez psychologa diagnosty na prosby Sydziego
lub kuratora rodzinnego.
9. Karta kontakt6w z s,!dern/kuratorern, wypelniana raz w rniesi,!cu wyl,!cznie w sytuacji
jesli rodzina wychowanka jest nadzorowana przez kuratora - stano wi zal,!cznik ill 9
do protokolu.
10. Karta kontakt6w z koordynatorern Zespolu ds. pieczy zastypczejlasystentern rodziny,
wypelniana raz w rniesi,!cu wyl,!cznie w sytuacji jesli rodzina wychowanka
wspolpracuje z w/w - stanowi zal,!cznik ill 10 do protokolu.
11. Karta kontaktow ze szkol,!, do ktorej uczyszcza dziecko, wypelniana co najrnniej
raz w rniesi,!cu - stanowi zal,!cznik ill 11 do protokolu.
12. Karta kontakt6w z rodzicarni/opiekunarni
dziecka, wypelniana co najrnniej
raz w rniesi,!cu - stanowi zal,!cznik ill 12 do protokolu.
13. Protokol z zebrania zespolu rekrutacyjnego/s kandydatow do uczestnictwa w zajyciach
SPWD byd,!cy jednoczesnie protokolern z zebrania Stalego Zespolu ds. Okresowej
Oceny Sytuacji Dziecka, wypelniany co najrnniej raz na p61 roku.
14.0rzeczenie
Stalego Zespolu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, wypelniane
co najrnniej raz na p61 roku.
W Specjalistycznej Placowce Wsparcia Dziennego prowadzona jest Lista obecnosci
uczestnik6w grupy, ktora jest aktualizowana codziennie - stanowi zal,!cznik ill 13
do protokolu.
Ponadto kazdy z wychowawc6w- socjoterapeutow przygotowuje na dany rok szkolny
Ramowy plan socjoterapeutyczny dla grup SPWD. Zawiera on najwazniejsze dzialania
zaplanowane do realizacji przez wychowawcy, uwzglydniaj,!ce proces grupowy i rozklad
zajyc szkolnych w tym rn.in. zajycia integruj,!ce, koryguj,!ce i podsurnowuj,!ce.
Z zapisow zawartych w wykazie dokurnent6w obowi,!zuj,!cych w ZPS wynika,
iz w zarowno w OW jak tez w SPWD zalecane jest prowadzenie co najrnniej jednej karty
udzialu w zajyciach specjalistycznych. Natorniast w przypadku wiykszej liczby stosowanych
oddzialywan specjalistycznych rnozliwe jest prowadzenie kilku kart. Decyzje dotycz,!ce
doboru zajyc specjalistycznych zalecanych dla danego wychowanka podejrnowane s'!
w trakcie posiedzenia Stalego Zespolu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w zaleznosci
od zdiagnozowanych potrzeb dziecka i rnozliwosci placowki.
W trakcie przeprowadzania kontroli sprawdzono akta szesclOrga wychowankow
z OW oraz szesciorga wychowank6w z SPWD, czyli po 20% zbiorowosci. Dobor proby byl
przypadkowy.
Stwierdzono, iz analizowana dokurnentacja zawierala wszystkie w/w dokurnenty.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej
"Placowka wspolpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a takte z placowkami
oswiatowymi i podmiotami leczniczymi. "
Na podstawie analizy dokumentow nalezy stwierdzic, iz pracownicy OW i SPWD
kontaktuj,! siy z rodzicami lub opiekunami dzieci uczyszczaj,!cych na zajycia, czego
potwierdzeniem s'! wpisy dokonywane w Karcie kontaktow z rodzicami dziecka. Z wyjasnien
wynika, iz rodzice czy opiekunowie dzieci s'! motywowani do uczestnictwa w zajyciach
"Szkoly dla rodzicow", ktore prowadzone s'! przez wychowawcy ds. reintegracji rodzin
i odbywaj,! siy na terenie ZPS. Wychowawcy OIaz kierownicy placowek prowadz,! tez
systematyczn,! wspolpracy z pracownikami szkol, do ktorych uczyszczaj,! wychowankowie.
Z relacji kierownikow OW i SPWD wynika, iz w trakcie przyjmowania dzieci do placowek
wsparcia dziennego ich rodzice s'! zobowi,jzywani do przekazywania informacji dotycz,!cych
stanu zdrowia swoich dzieci. Pisemna dokumentacja w tym zakresie jest przechowywana
w Teczce dziecka, natomiast ustne informacje s'! gromadzone przez wychowawcow
i omawiane w trakcie posiedzen Stalych Zespolow ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
Zgodnie z art. 24 ust.2 Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej
"Placowka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekufzczej zapewnia dziecku:
1. opiek? i wychowanie.
2. pomoc w nauce,
3. organizacj? czasu wolnego, zabaw? i zaj?cia sportowe oraz rozwoj zainteresowafz. "
Z relacji Kierownika OW wynika, iz dzieci uczestnicz,!ce w zajyciach s'! stale
pod opieka wychowawcy, ktory realizuje Ramowy plan pracy wychowawczej. Codziennie
odbywaj,! siy tez zajycia zawieraj,!ce elementy socjoterapii tzw. spolecznosc grupy. Wnioski
dotycz,!ce danego dziecka, opis znacz,!cych dla niego wydarzen oraz infOImacje uzyskane
od grupy rowiesniczej i innych wychowawcow opisywane s'! w Karcie udzialu w zajyciach
specjalistycznych - spolecznosc grupy. Ponadto kaZdy z wychowankow odrabiaj,!c prace
domowe jest obserwowany i wspomagany przez reedukatora.
Wychowankowie OW maj,! mozliwos6 uczestnictwa w warsztacie kulinarnym. Zajt(cia te
odbywaj,! siy raz w tygodniu i trwaj,! godziny. Dwa razy w tygodniu przez godziny odbywaj'l
sit( zajycia na Sali multimedialnej, gdzie dzieci ucz'l siy lub doskonal,! umiejytnosci
w zakresie obslugi komputera, cwicz,! zrycznosc i szybkosc reakcji graj,!c w gry
komputerowe itp. oraz uczestnicz'l w projekcji filmow i pokazach zdjyc. Dwa razy
w tygodniu dzieci mog'! uczestniczyc w zajyciach trwaj'lcych godziny, prowadzonych na sali
sportowej mieszcz,!cej siy na terenie ZPS, a dodatkowo raz w tygodniu na sali sportowej
mieszcz,!cej siy w Szkole Podstawowej ill 40. Raz w tygodniu przez godziny osoby chytne
biOI,!udzial w zajyciach odbywaj'lcych siy na basenie mieszcz'lcym siy w Zespole Szkol ill 5.
W celu wymiany informacji dotycz,!cych wychowankow oraz uzgodnienia kierunkow
pracy z dziecmi raz w tygodniu odbywaj'l sit( spotkania kadry OW. Trwaj'l one po 2 godziny.
Dodatkowo osoby pracuj'lce z dziecmi raz na dwa tygodnie uczestnicz'l w superwizji, ktora
trwa 1,5 godziny.
Zgodnie z art. 24 ust.3 Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej
"Placowka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczegolnosci:
1. organizuje zaj?cia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne
oraz logopedyczne,
plan
korekcyjny,
program
psychokorekcyjny
2. realizuje
indywidualny
w szczegolnosci terapi? pedagogicznq, psychologicznq
lub psychoprofilaktyczny,
i socjoterapi? "

W trakcie rozm6w z kierownikiem SPWD ustalilam, iz w plac6wce realizowane Sq
zajycia socjoterapeutyczne, kt6re odbywajq siy dwa razy w tygodniu i Sq prowadzone przez
wychowawc6w - socjoterapeut6w. Raz w miesiqcu odbywa siy tzw. Wielkie zgromadzenie,
w trakcie kt6rego podsumowywanajest dotychczasowa praca i okreslane Sq kierunki dalszego
dzialania. Wychowankom, kt6rzy w trakcie diagnozy zostali zakwalifikowani do podjycia
terapii psychologicznej umozliwia siy korzystanie z tej formy wsparcia bqdz na terenie ZPS
(piyc miejsc) bqdz w gabinetach prywatnych (spotkania oplacane Sq z funduszy
Dzielnicowych Osrodk6w Pomocy Spolecznej). Osoby UCzyszczajqce na zajycia w SPWD
korzystajq ze wsparcia reedukatora, kt6ry pomaga im w trakcie odrabiania prac domowych
oraz prowadzi zajycia korekcyjne i kompensacyjne. W ZPS aktualnie nie pracuje logopeda.
Z przekazanych informacji wynika, iz reedukator prowadzi zajycia terapii mowy, pisania
i czytania. Kazdy z wychowank6w ma przygotowany indywidualny plan korekcyjny, kt6ry
jest realizowany w trakcie jego pobytu w SPWD. Dodatkowo wychowawcy - socjoterapeuci
przygotowujq na dany rok szkolny Program socjoterapeutyczny dla prowadzonej przez siebie
grupy. Zawiera on dane osoby prowadzqcej i wsp6lprowadzqcej, okreslony jest czas realizacji
oraz opis danej grupy. Wskazane Sq cele og6lne i szczeg6lowe w tym korekcyjne, rozwojowe,
edukacyjne i terapeutyczne. Szczeg6lowo rozpisany jest ramowy program zajyc, diagnoza
grupy oraz metody i formy pracy w zakresie zdiagnozowanych zaburzeil, a takze dzialania
majqce wzmacniac indywidualne zasoby wychowank6w.
Ponadto wychowankowie
SPWD majq mozliwosc uczestnictwa w zajyciach
realizowanych w ramach warsztatu kulinamego i technicznego. Zajycia te odbywajq siy
przeciytnie raz w tygodniu i trwajq okolo godziny. Wychowankowie SPWD dwa razy
w tygodniu uczestniczq w zajyciach odbywajqcych siy na Sali multimedialnej, gdzie UCZqsiy
lub doskonalq umiejytnosci w zakresie obslugi komputera, cwiczq zrycznosc i szybkosc
reakcji grajqc w gry komputerowe itp. oraz uczestniczq w projekcji film6w i pokazach zdjyc.
Trzy razy w tygodniu dzieci majq mozliwosc wziycia udzialu w trwajqcych godziny zajyciach
prowadzonych na sali sportowej mieszczqcej siy na terenie ZPS, a dodatkowo raz w tygodniu
- na sali sportowej mieszczqcej siy w Szkole Podstawowej ill 40.
W celu wymiany informacji dotyczqcych wychowank6w oraz uzgodnienia kierunk6w pracy
z dziecmi raz w tygodniu odbywajq siy spotkania kadry SPWD. Trwajq one
po 1,5 godziny. Dodatkowo osoby pracujqce z dziecmi raz na dwa tygodnie uczestniczq
w superwizji, kt6ra trwa 1,5 godziny.
Raz w miesiqcu odbywajq siy spotkania kadry kierowniczej Zespolu Plac6wek
Specjalistycznych, w trakcie kt6rych omawiane Sq biezqce sprawy i podejmowane Sq decyzje
dotyczqce kierunk6w dzialail.

Kontrolujqcy na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdza, ze w Zespole
Plac6wek Specjalistycznych opracowany zostal Statut oraz "Regulamin organizacyjny
Zespolu Plac6wek Specjalistycznych
im. K. Lisieckiego "Dziadka'''',
kt6ry zawiera
szczeg6lowe zadania oraz organizacjy dzialania plac6wek wsparcia dziennego, tj. Ogniska
Wychowawczego oraz Specjalistycznej Plac6wki Wsparcia Dziennego, w tym rodzaj
dokumentacji dotyczqcej dziecka oraz spos6b jej prowadzenia. Kontrolowana dokumentacja
zawierala wskazane w regulaminie dokumenty.
Zgodnie z zapisami Ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej
wychowankowie plac6wki wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej
powinni miec mozliwosc uczestnictwa w zajyciach logopedycznych. W zwiqzku z tym,

iz dotychczas dzieci uczyszczaj,!ce na zajycia do SPWD nie maj,! takiej mozliwosci, nalezy
zorganizowac takie zajycia.

1.

Dyrektora Zespolu Plac6wek
Specjalistycznych
mieszcz,!cego
Sly w
przy ul. Wejherowskiej 65.
2.
Miejskiego
Osrodka
Pomocy
Spolecznej
mIeszcz,!cego
Sly w
przy ul. Grabowo 2.

Gdyni,
Gdyni,

Protok61 podpisano po uprzednim odczytaniu, jednoczesnie poinformowano Dyrektora
Zespolu Plac6wek
Specjalistycznych
0
prawie zlozenia wyjasnieii w stosunku
do zaistnialego stanu na pismie w ci,!gu 14 dni od daty odbioru protokolu.
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Zal,!czniki:
1. Uchwala nr XXIV/515112 Rady Miasta Gdyni oraz Statut ZPS - zawiera 3 strony.
2. Regulamin Organizacyjny Zespolu Plac6wek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego
"Dziadka" w Gdyni - zawiera 24 strony.
3. Indywidualny plan pracy - zawiera 1 strony.
4. Kontrakt zawarty pomiydzy rodzicem/opiekunem wychowanka, a dyrektorem ZPS
reprezentowanym przez kierownika OW - zawiera 1 strony.
5. Karta informacyjna, wypelniana po przyjyciu dziecka do OW - zawiera 3 strony.
6. Karta udzialu w zajyciach specjalistycznych - spolecznosc grupy - zawiera 1 strony.
7. Arkusz badaii i obserwacji pedagogicznych - zawiera 2 strony.
8. Arkusz badaii i obserwacji psychologicznych - zawiera 2 strony.
9. Karta kontakt6w z s,!dem/kuratorem - zawiera 1 strony.
10. Karta kontakt6w z koordynatorem z Zespolu ds. pieczy zastypczej/asystentem rodziny
- zawiera 1 strony.
11. Karta kontakt6w ze szkol,!, do kt6rej uczyszcza dziecko - zawiera 1 strony.
12. Karta kontakt6w z rodzicami/opiekunami dziecka - zawiera 1 strony.
13. Raport z obecnosci - zawiera 1 strony.
14. Karta udzialu w zajyciach specjalistycznych - socjoterapia - zawiera 1 str ny.
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