
Arkusz monitorowania 

dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa 

 

Termin realizacji monitorowania: od 7 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. 

Monitorowaniem należy objąć 100% publicznych i niepublicznych młodzieżowych 
ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.  

 
I. Placówka objęta monitorowaniem: 

 publiczna 
 niepubliczna 

 

 młodzieżowy ośrodek wychowawczy 
 

 młodzieżowy ośrodek socjoterapii 
 

 specjalny ośrodek szkolno-
wychowawczy 

 

 specjalny ośrodek wychowawczy 
 

 
 

II. Dostosowanie funkcjonowania placówki do standardów określonych  
w przepisach odpowiednio § 25 i 26 oraz § 42 i 43 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 
placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. poz. 1606) lub § 25 i 26 oraz § 
40 i 41 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania 
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców 
za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. poz. 1872 oraz Dz.U.  
z 2017 r. poz. 1628). 
 

III. Pokoje mieszkalne w placówce przeznaczone dla: 
 

 mniej niż 4 wychowanków,  
 4 wychowanków, 
 więcej niż 4 wychowanków. 

 
 
 
 



 

 
IV. Pokoje mieszkalne dla 

wychowanków wyposażone są w: 

 

Tak 

 

Nie 

Uwagi/informacje 

(Należy uzupełnić gdy 

placówka dostoswana 

jest częściowo) 

1. łóżka jednoosobowe lub tapczany    

2. poduszki, kołdry i bieliznę pościelową    

3. szafkę do przechowywania rzeczy 

osobistych dla każdego wychowanka 

   

4. szafy ubraniowe    

 

V. W placówce znajdują się: 

 

Tak 

 

Nie 

Uwagi/informacje 

(Należy uzupełnić gdy 

placówka dostoswana 

jest częściowo) 

1. pomieszczenia rekreacyjno-

wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb 

grup wychowawczych 

   

2. pomieszczenie umożliwiające organizację 

spotkań całej społeczności ośrodka 

   

3. odpowiednio wyposażone pomieszczenia 

do prowadzenia zajęć (resocjalizacyjnych, 

socjoterapeutycznych, profilaktyczno-

wychowawczych, rewalidacyjnych, innych 

o charakterze terapeutycznym, 

sportowych, turystycznych 

i rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych, 

rozwijających zainteresowania) 

   

4. odpowiednio wyposażone pomieszczenia 

do indywidualnej pracy z wychowankiem 

   

5. miejsce umożliwiające samodzielne 

przygotowywanie posiłków przez 

wychowanków, posiadające odpowiednie 

warunki do przechowywania i obróbki 

żywności 

   

6. pokój dla chorych    

7. miejsce umożliwiające wychowankom 

samodzielne pranie rzeczy osobistych 

oraz ich suszenie 

   



8. łazienki umożliwiające korzystanie z nich 

w sposób zapewniający intymność i 

zgodność z zasadami higieny 

   

9. toalety umożliwiające korzystanie z nich w 

sposób zapewniający intymność i 

zgodność z zasadami higieny 

   

 
 

VI. Opiekę w porze nocnej sprawują dwie osoby, w tym co najmniej jeden 
wychowawca grupy wychowawczej w przypadku, gdy liczba wychowanków 
placówce jest mniejsza lub równa odpowiednio: 36 - MOW lub 48 – MOS, 
SOW, SOSW. 
 

 Tak  
 Nie  

 
VII. Liczba osób sprawujących opiekę w porze nocnej jest zwiększana zgodnie 

z potrzebami placówki tak, aby zapewnić bezpieczeństwo wychowankom 
przebywającym w placówce.  

 
 Tak  
 Nie  
 Nie dotyczy, jeśli liczba wychowanków nie jest większa niż wskazana 

w pkt VI. 
 

VIII. W przypadku zwiększenia liczby osób sprawujących opiekę nad 
wychowankami w porze nocnej, opiekę tę sprawuje: 
 

 wychowawca grupy wychowawczej 
 inna osoba 
 wychowawca grupy wychowawczej i inna osoba. 

 
 


