
Arkusz monitorowania  

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 

„Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich  

warunków pobytu w placówce” 

 

Termin monitorowania: do 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. 

 

Monitorowaniem należy objąć wszystkie publiczne i niepubliczne młodzieżowe ośrodki 
wychowawcze.  

Monitorowanie dotyczy okresu od 1 września 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

 

1. Dane młodzieżowego ośrodka wychowawczego 

ulica  

numer  

kod pocztowy  

miejscowość  

 

2.  Młodzieżowy ośrodek wychowawczy: 

 publiczny 

 niepubliczny 

 

3. Typ placówki 

 resocjalizacyjno-wychowawcza 

 resocjalizacyjno-rewalidacyjna 

 resocjalizacyjno-wychowawcza i resocjalizacyjno-rewalidacyjna 

 

4. Placówka jest prowadzona dla 

 dziewcząt 

 chłopców 

 dziewcząt i chłopców 

 

5. Liczba wychowanków w placówce (stan na 30.09.2020 r.)…………., w tym: 

 liczba dziewcząt …… 

 liczba chłopców  …… 

6. Liczba miejsc w placówce (stan na 30.09.2020 r.) …………………, w tym 

 dla dziewcząt …… 

 dla chłopców  …… 



7. Liczba wolnych miejsc w placówce (stan na 30.09.2020 r.) …………………, w tym 

 dla dziewcząt …… 

 dla chłopców  …… 

8. Czy w statucie młodzieżowego ośrodka wychowawczego wskazano szczególne obszary 
działalności ośrodka dotyczące rozwiązywania określonych problemów wychowawczych 
wychowanków? 

 Tak  

 Nie  

9. Jeśli w statucie młodzieżowego ośrodka wychowawczego wskazano szczególne obszary 
działalności ośrodka dotyczące rozwiązywania określonych problemów wychowawczych 
wychowanków, to należy wskazać te obszary: 
……………………………………………………………………………………………. 

10. Czy w statucie młodzieżowego ośrodka wychowawczego określono system kar i nagród? 

 Tak  

 Nie 

11. Czy kary stosowane w ośrodku obejmują tzw. „odpowiedzialność zbiorową”? 

 Tak  

 Nie 

12.  Czy w okresie monitorowania były składane jakiekolwiek skargi na funkcjonowanie 
młodzieżowego ośrodka wychowawczego? 

 Tak  

 Nie 

13. Jeśli składane były skargi na funkcjonowanie młodzieżowego ośrodka wychowawczego, 
to proszę o wskazanie ogólnej liczby skarg: ………... 

14. Liczba skarg złożonych przez wychowanka ……. 

15. Liczba skarg złożonych przez wychowawcę, nauczyciela……………. 

16. Liczba skarg złożonych przez  rodziców lub opiekunów prawnych……. 

17. Liczba skarg złożonych przez inne osoby/instytucje ……………. 

18. Proszę wskazać inne osoby/instytucje składające skargi………………….……………… 

19. Proszę wskazać czego dotyczyły skargi składane przez wychowanków: 
……………………… 

20. Proszę wskazać czego dotyczyły skargi składane przez wychowawcę, nauczyciela 
…………………………………  

21. Proszę wskazać czego dotyczyły skargi składane przez rodziców lub opiekunów 
prawnych. ……………………………….. 

22. Proszę wskazać czego dotyczyły skargi składane przez inne osoby/instytucje. …………. 

23. Czy wychowankowie są dobierani do grup wychowawczych według określonych 
kryteriów? 

 Tak  

 Nie 

 



24. Jeśli wychowankowie są dobierani do grup wychowawczych według określonych 
kryteriów, to proszę o wskazanie kryteriów: 

 wiek 

 indywidualne potrzeby rozwojowe 

 podobne problemy wychowawcze 

 zainteresowania 

 inne, jakie? ……………………. 

25. Czy ośrodek zapewnia wychowankom możliwość udziału w poniższych zajęciach? 

rodzaj zajęć tak nie 

a) umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych  
i społecznych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie 
w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności 
po opuszczeniu ośrodka   

  

b) sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, w tym 
zajęciach organizowanych na świeżym powietrzu, o ile 
pozwalają na to warunki atmosferyczne 

  

c) kulturalno-oświatowych   

d) rozwijających zainteresowania   

 

26. Czy wychowankowie mogą dowolnie wybierać zajęcia, w których uczestniczą?  

 tak 

 tak, ale w ograniczonym stopniu 

 nie 

27. W jaki sposób badane są potrzeby wychowanków w zakresie zapewnienia odpowiednich 
do ich potrzeb zajęć? 

 deklaracja zainteresowań przez wychowanka, 

 wybór określonych zajęć z oferty ośrodka, 

 inne, jakie? …………………………. 

28.  Czy wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych poza 
ośrodkiem? 

 Tak  

 Nie 

29. Jeśli wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych poza 
ośrodkiem  - proszę wskazać jakiego rodzaju są to zajęcia …………………… 

30. W jaki sposób wychowankowie są informowani o przebiegu ich procesu 
resocjalizacyjnego i jak często? 

……………………………………………………………………………………….. 

31. Czy wychowanek jest informowany o możliwości zmiany środka wychowawczego? 

 Tak  

 Nie 



 

32. Czy możliwość zmiany środka wychowawczego jest uwzględniona w systemie kar  
i nagród? 

 Tak  

 Nie 

33. Czy w okresie objętym monitorowaniem dyrektor ośrodka występował z wnioskiem do 
sądu rodzinnego o uchylenie środka wychowawczego? 

 Tak  

 Nie 

34. Jeśli  dyrektor ośrodka występował z wnioskiem do sądu rodzinnego o uchylenie środka 
wychowawczego, to ilu wychowanków to dotyczyło? ……. (liczba wychowanków) 

35. Jakie były przyczyny wystąpienia w wnioskiem o uchylenie środka wychowawczego? 
…………………………………….. 

36. Czy w okresie objętym monitorowaniem dyrektor ośrodka występował z wnioskiem do 
sądu rodzinnego o zmianę środka wychowawczego? 

 Tak  

 Nie 

37. Jeśli dyrektor ośrodka występował z wnioskiem do sądu rodzinnego o zmianę środka 
wychowawczego, to ilu wychowanków to dotyczyło? ……. (liczba wychowanków) 

38. Jakie były przyczyny wystąpienia w wnioskiem o zmianę środka wychowawczego? 
…………………………………….. 

39. Czy w okresie objętym monitorowaniem dyrektor ośrodka występował do Ośrodka 
Rozwoju Edukacji z wnioskiem o przeniesienie nieletniego do innego ośrodka 
wychowawczego? 

 Tak  

 Nie 

40. Jeśli dyrektor ośrodka występował do Ośrodka Rozwoju Edukacji z wnioskiem  
o przeniesienie nieletniego do innego ośrodka wychowawczego, to ilu wychowanków  
to dotyczyło? ……. (liczba wychowanków) 

41. Jakie były przyczyny wystąpienia dyrektora w wnioskiem o przeniesienie nieletniego  
do innego ośrodka wychowawczego? …………………………………….. 

42. W jaki sposób identyfikowane są problemy wychowawcze w placówce? 

 rozmowy z wychowankami 

 rozmowy z rodzicami 

 analiza dokumentacji dotyczącej wychowanka 

 obserwacje pedagogiczne 

 diagnoza dokonywana przez psychologa  

 wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania wychowanka 

 inne, jakie? ……………………………………………………………….  
 

43. Czy ośrodek dokonuje oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych? 



 Tak  

 Nie 

44. Jeśli  ośrodek dokonuje oceny efektów podejmowanych działań, w szczególności 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, to w jaki sposób wnioski z tej oceny 
wykorzystywane są w pracy placówki: ……………………………………..  

45. Czy ośrodek dokonuje oceny badania poziomu bezpieczeństwa wychowanków? 

 Tak  

 Nie 

46. Jeśli dokonuje oceny badania poziomu bezpieczeństwa wychowanków, to w jaki sposób 
wnioski z tej oceny wykorzystywane są w pracy placówki: ……………………………………..  

47. Czy w okresie objętym monitorowaniem kadra ośrodka uczestniczyła w  doskonaleniu 
zawodowym dotyczącym rozwiązywania problemów wychowawczo-edukacyjnych 
wychowanków? 

 Tak  

 Nie 

48. Jeśli okresie objętym monitorowaniem kadra ośrodka uczestniczyła w  doskonaleniu 
zawodowym dotyczącym rozwiązywania problemów wychowawczo-edukacyjnych 
wychowanków, to ilu nauczycieli zostało objętych doskonaleniem? 

 liczba nauczycieli objętych jedną formą doskonalenia ……………….. 

 liczba nauczycieli objętych dwiema formami doskonalenia ……………….. 

 liczba nauczycieli objętych trzema lub więcej formami doskonalenia 
……………….. 

49. Czy  placówka podejmuje współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi każdego 

wychowanka ? 

 Tak  

 Nie 

50. Jeśli placówka nie podejmuje współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi każdego 

wychowanka, proszę wskazać przyczyny: …………………………….. 

51. Czy placówka monitoruje kontakty wychowanka z rodziną? 

 Tak  

 Nie 

52. Jeśli placówka nie monitoruje kontaktów wychowanka z rodziną, proszę wskazać 
przyczyny: …………………………….. 

 

 

 

 

 


