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Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo nr ZEW.422.3.2018.ZA z 12 lutego 2017 r. w sprawie
funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, uprzejmie
informuję.
Przedstawiciel resortu edukacji bierze czynny udział w pracach Zespołu
do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie
postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji
do obowiWijących obecnie standar-a-6w 1-viiYp7acowariia-fi-o-Wych - rożWiWzM
prawnych powołanego Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca
2017 r. Planuje się, że Zespół zakończy pracę w I połowie.2018
Zadaniem Zespołu jest ocena obowiązujących Przepisów dotyczących
postępowania w sprawach nieletnich, wypracowanie rozwiązań prawnych
w zakresie problematyki nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem działań
o charakterze resocjalizacyjnym zmierzających do realizacji celu
wychówawczego, przy uwzględnieniu konieczności uregulowania w ustawie
zagadnień, które obecnie regulowane są przepisami o charakterze
wykon awczym.
Projektowane przepisy m.in. będą dookreślać środki, które może zastosować
sąd rodzinny wobec nieletnich. W efekcie tych zmian do młodzieżowych
ośrodków wychowawczych (MOW) będą trafiać jedynie nieletni
zdemoralizowani. W ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ta zmiana będzie
miała znaczący wpływ na jakość pracy z wychowankami.
Dodatkowo, Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował narzędzie do monitoringu
stopnia wdrażania standardów funkcjonowania MOW wynikających z przepisów
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. Organy prowadzące placówki muszą dostosować
funkcjonowanie MOW do standardów wynikających z ww. przepisów
do 31 sierpnia 2020 roku.
Planowane jest kolejne szkolenie dla wizytantów ds. specjalnych potrzeb
edukacyjnych. Jednym z zagadnień omawianych na tym szkoleniu będzie
funkcjonowanie MOW oraz wykorzystanie narzędzia do monitoringu badania
standardów.
Ponadto, uprzejmie informuję, że zdarzają się przypadki oczekiwania nieletnich
na wskazanie odpowiedniego dla nich młodzieżowego ośrodka
wychowawczego. Wynika to z faktu, że przy kierowaniu nieletniego do MOW
brane są pod uwagę informacje o nieletnim dotyczące m.in. typu i rodzaju
szkoły, klasy, do której dotychczas uczęszczał, nauczane języki obce,
realizowane już kształcenie zawodowe, płeć.
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