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Rzecznik Pľaw Dziecka został powiadomiony o pľoblemach w interpretacji przepisów

regulujących pľacę publicznych młodzieŻowych ośľodków wychowawczych i publicznych

młodzieŻovĺych ośľodków socj oterapii.

Wątpliwoś ci budzą rozbieŻności w przepisach dotyczących funkcjonowania rad ľodziców

w tych ośrodkach, zawaĺte w'.

o Rozporządzeniu Ministra Edukacji Naľodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r.

w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466);

o Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w spľawie

rodzajów szkół i placówek, w któľych nie tworzy się rad ľodziców (Dz.U. Nľ l57,

poz.1701',zpőŻn. zm.).

W Rozpoľządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z đnia 7 marca 2005 ľ.

w spľawie ramowych statutów placówek publicznych w załączniku nt 3 Rąmowy statut

Publicznego Młodzieżowego ośrodka vĺ/ychov,av)czego w $ 3 ust. 2 okľeślono: ĺľ przypadku

gdy v, młodziezov,yłn ośrodku u,ychou,awczym nie zostaĺa Ltyorzoncl rada ośrodka, statut

olĺľeśla sprawy, u, kĺóľych rada pedagogiczna, v,ykorułjqc zadania rady ośľodka' zasięga

opinii rady rodzicĺjw i samorzqflt wychov,ąnkóv,.

Analogiczne uregulowanie zostało zawarte w załączniku nľ 4 ww' rozporządzenia

Ramowy Stahlt Pubĺicznego Młodzieżou,ego ośrodka Socjoteľapii - w $ 3 ust. 2 zapisano:

W pľzypadku gdy w młodzieżowlm ośrodktł socjoĺerapii nie zosĺaĺa tłtulorzona ľada ośrodka,

Stanil olcľeśla Spľawy, w któľych ľada pedagogiczna, wykonujqc zadąnicl rady ośrodka,

zasięga opinii ľady rodzicóv, i samorzqnly ylychowankĺjw.

26 lat Konwencji
o Prawach Dzieckaa



P owy ższe przepi sy j e dnoznacznie wskazuj ą' że w publ i cznych mło dzięŻowych o śľodkach

wychowawczych i w publicznych młodzieŻovlych ośrodkach socjoterapii działają rady

rodzicőw, które przekazują swoją opinię na temat między innymi funkcjonowania placówki.

Tymczasem Rozporządzenie Ministľa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r.

w sprawie rodzajőw szkół i placówek, w któľych nie twoľzy się ľad ľodziców, wskazuje

w $ l pkt 9 młodzieżowe ośľodki v,ychov,awcze i młodzieŻowe ośrodki socjoterapii. Zatem

uľegulowania zawarte w ww' rozporządzeniach pozostają ze sobą w sprzeczności. W ocenie

Rzecznika Praw Dziecka konieczne jest ujednolicenie przepisów w tym zakľesie.

Mając powyŻsze na uwadze, działając na podstawie aľt. l 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka ĺ4.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2086), zwľacam się

z prośbą o analrizę pľzedstawionego problemu oraz podjęcie działań mających na celu

ujednolicenie przepisów aktów wykonawczych.
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