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Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Ministrze,

odpowiadając na wystąpienie nr ZEW.422.14.2015.ZA, dotyczące

nieprawidłowości w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych,

uprzejmie informuję.

Oceny dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych

(SOW) dokonane zostały na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, przez

powołane w tym celu w poszczególnych województwach zespoły, w ślad za

wcześniej odbytymi spotkaniami z zainteresowanymi kuratorami,

przedstawicielami samorządów oraz przedstawicielami podmiotów

zarządzających ośrodkami.

W skład zespołów wchodzili pracownicy kuratorium oświaty, wydziału polityki

społecznej, przedstawiciele zainteresowanego prezydenta miasta lub starosty

oraz dyrektor ocenianego SOW-u. Odpowiedzialnym za pracę zespołu był

kurator oświaty. Zadaniem zespołów była analiza funkcjonowania danego

ośrodka oraz sytuacji prawnej wychowanków, a także wskazanie

rekomendowanych rozwiązań dotyczących dalszego funkcjonowania placówki.

Z materiałów przekazanych przez kuratorów oświaty w ww. sprawie wynika,

że na 43 specjalne ośrodki wychowawcze tylko w 10 przypadkach uznano,

że jest możliwe i konieczne dokonanie zmian w ich funkcjonowaniu.



W pozostałych 33 uznano za zasadne funkcjonowanie SOW-ów

w dotychczasowej formie, chociaż przedstawione informacje wskazują na

nieprawidłowości w działaniu tych placówek.

Istotny jest także problem małych dzieci — poniżej 10 r.ż. — umieszczanych

w placówkach systemu oświaty, w oderwaniu od środowiska rodzinnego.

Pojawia się on w dużej części specjalnych ośrodków wychowawczych i jest

trudny do rozwiązania.

Należy stwierdzić, że nieprawidłowością jest kierowanie dzieci posiadających

postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej do placówek systemu

oświaty. Zadaniem SOW-ów nie jest zastępowanie dziecku rodziny i środowiska

rodzinnego, ponieważ nie są w tym celu utworzone i nie są do tego

przystosowane. Wiele ośrodków realizuje działania z zakresu pieczy

zastępczej, a więc działania niezwiązane z zadaniami oświatowymi.

Jednocześnie fakt, że te ośrodki nie są placówkami systemu pieczy zastępczej

uniemożliwia im zapewnienie wychowankom wsparcia dostępnego w tym

systemie np. w zakresie usamodzielnienia, finansowania zakupu ubrań,

podręczników1przekazywania kieszonkowego, itp.

Warunki bytowe w specjalnych ośrodkach wychowawczych są bardzo

zróżnicowane, choć wśród przedstawionych ocen dominuje ocena bardzo

dobra. Jednak nie można pozytywnie ocenić przebywania dzieci/młodzieży

w liczących nierzadko po kilkadziesiąt osób placówkach, w pokojach 5, a nawet

8 osobowych, w sytuacji gdy ośrodki te zastępują im środowisko rodzinne i trwa

to przez kilka lat, zazwyczaj do osiągnięcia pełnoletności lub dłużej. Istotną

wadą takiego rozwiązania jest brak warunków do usamodzielnienia się

wychowanka, skutkiem czego może być wychowanie osoby nie radzącej sobie

w dorosłym życiu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że istotnym krokiem do systemowej zmiany

w funkcjonowaniu specjalnych ośrodków wychowawczych jest wprowadzenie

w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz



niektórych innych ustaw1 przepisów regulujących funkcjonowanie placówek

niepublicznych. Zgodnie z przepisami dodanego ww. ustawą art. 84b ust. 1,

niepubliczne: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki

socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki

wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodki umożliwiające dzieciom

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami

sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz placówki

zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza

miejscem stałego zamieszkania, będą obowiązane do stosowania przepisów

wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 pkt I ustawy o systemie oświaty

(z wyjątkiem przepisów określających wysokość i zasady odpłatności

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach). Zgodnie

z przepisami art. 35 ww. ustawy, osoba prowadząca niepubliczną placówkę,

winna dostosować jej działalność do warunków określonych w art. 84b ustawy

o systemie oświaty, w terminie do 31 sierpnia 2015 r.

Od 1 września 2015 r., ww. placówki będą również obowiązane do stosowania

przepisów wydanych na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy o systemie

oświaty.

Kuratorzy oświaty zostali zobowiązani do podęcia działań, w formie nadzoru

pedagogicznego, mających na celu pomoc w dostosowaniu funkcjonowania

ww. placówek, w tym specjalnych ośrodków wychowawczych do nowych

przepisów, a także przekazania informacji o podjętych przez nich działaniach

związanych z wyeliminowaniem dotychczas stwierdzonych nieprawidłowości

w funkcjonowaniu SOW.

Ponadto skierowane zostało wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu prawidłowe wykonanie

1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U., poz. 357).



postanowień sądów rodzinnych o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej,

bowiem specjalne ośrodki wychowawcze i inne placówki systemu oświaty nie

są placówkami pieczy zastępczej i nie mogą realizować zadań przypisanych

tym instytucjom.
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