
Procedury przyjmowania, przenoszenia, zwalniania  

i pobytu wychowanek  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy 

 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  

1. Nieletnia, wobec której sąd orzekł o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym, kierowana jest do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 

przez organ administracyjny (Starosta Powiatowy, Prezydent Miasta) właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania nieletniej, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – organ 

właściwy ze względu na miejsce pobytu nieletniej. 

2. Wychowanki do placówki przyjmowane są na podstawie postanowienia sądu rodzinnego, 

aktualnego wskazania ORE, skierowania wydanego przez organ administracji (Starosta 

Powiatowy, Prezydent Miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu 

nieletniego) oraz przesłanych do ośrodka następujących dokumentów: 

- postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniej  

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 

- kopia wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego 

- kopia opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (Zespołu 

Opiniodawczego Specjalistów Sądowych, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub  

biegłych) 

- odpis aktu urodzenia nieletniej 

- posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniej 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli takie zostało wydane 



3. W przypadku niedoprowadzenia nieletniej do ośrodka w ciągu miesiąca od daty wskazania, 

dyrektor ośrodka przesyła dokumentację nieletniej właściwym instytucjom odpowiedzialnym 

za kierowanie oraz powiadamia o tym sąd rodzinny i Ośrodek Rozwoju Edukacji 

4. Do ośrodka wychowanki są przyjmowane przez całą dobę. 

5. Bezpośrednio po przybyciu nieletniej do ośrodka, dyrektor przeprowadza z nią rozmowę  

w trakcie której zapoznaje wychowankę z jej prawami, obowiązkami i zasadami pobytu. 

6. W przypadku nieobecności Dyrektora rozmowę wstępną i zapoznanie z prawami i 

obowiązkami i zasadami pobytu przeprowadza wychowawca dyżurujący, psycholog lub 

pedagog. 

7. Zapoznanie z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku wychowanka 

potwierdza własnoręcznym podpisem i zobowiązuje się tym samym do ich przestrzegania.  

8. O przyjęciu nieletniej do ośrodka, dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów prawnych 

wychowanki. 

9.  Nowo przyjęta wychowanka w ciągu trzech dni poddawana jest  konsultacji z lekarzem lub 

pielęgniarką. 

10. O przyjęciu nieletniej do ośrodka dyrektor powiadamia właściwe organy obowiązane do 

kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

11. Ośrodek przyjmuje nieletnie w wieku 13-18 lat,  a w wyjątkowych sytuacjach dzieci 

młodsze zgodnie z zasadami kierowania, wynikających z odrębnych przepisów. 

12. Nieletniej umieszczonej w ośrodku zapewnia się warunki niezbędne do nauki, 

wychowania, resocjalizacji i terapii, w tym warunki bezpiecznego pobytu. 

13. W ośrodku dla każdej nieletniej opracowuje się i realizuje Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny. Za jego realizację odpowiedzialny jest wychowawca, który 

współpracuje w tym zakresie z członkami zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  działającym w ośrodku, rodzicami lub opiekunami i instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny i  w środowisku lokalnym. 

14. Wychowawca informuje nieletnią oraz rodziców, opiekunów prawnych o przebiegu 

resocjalizacji i możliwości wpływania na jego przebieg. 



15. Nieletnie mogą być urlopowane do domu rodzinnego, opiekunów prawnych za zgodą 

sądu rodzinnego.  

16. Wniosek o wyrażenie przez sąd zgody na urlopowanie nieletniej składa dyrektor ośrodka 

na prośbę wychowawcy prowadzącego. 

17. W przypadku ucieczki nieletniej z ośrodka powiadamia się najbliższe jednostki policji 

oraz jednostkę policji w miejscu zamieszkania nieletniej.  

18. Dyrektor ośrodka zobowiązany jest do odebrania zatrzymanej przez policję nieletniej   

w ciągu 48 godzin od powiadomienia o jej zatrzymaniu. 

19. Wniosek o uchylenie lub zmianę środka wychowawczego i zwolnienie nieletniej  

z ośrodka składa do sądu dyrektor ośrodka, przedstawiając informację o efektach 

zastosowanych działań resocjalizacyjnych oraz zaobserwowanych zmianach postawy 

nieletniej, które uzasadniają przypuszczenie o jej prawidłowym uczestnictwie  w życiu 

społecznym. 

20. Przeniesienie nieletniej do innego MOW może nastąpić w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, mających znaczenie dla skuteczności procesu resocjalizacyjnego, na podstawie 

opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

21. Wniosek o wskazanie ośrodka, do którego ma być przeniesiona nieletnia, wraz z opinią 

Zespołu  ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor ośrodka składa do instytucji 

odpowiedzialnej za kierowanie. 

22. Dyrektor ośrodka, który złożył wniosek wymieniony w pkt 20 jest odpowiedzialny za 

doprowadzenie nieletniej do ośrodka wskazanego przez instytucję kierującą i przekazanie 

dokumentacji nieletniej do tego ośrodka.  

23. O przeniesieniu nieletniej dyrektor ośrodka powiadamia sąd rodzinny, który zastosował 

środek wychowawczy wobec nieletniej, rodziców lub opiekunów prawnych, organ 

zobowiązany do kontroli spełnienia obowiązku nauki.  

24. Pobyt wychowanki w MOW ustaje w przypadku: 

a) uchylenia lub zmiany środka wychowawczego przez sąd 



b) skreślenia z listy wychowanek w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności nieletniej 

w ośrodku trwającej dłużej niż 4 tygodnie, licząc od daty powiadomienia o nieobecności 

nieletniej sądu rodzinnego. 

c) w przypadku niedoprowadzenia nieletniej do Ośrodka w ciągu 1 miesiąca od daty 

wskazania wydanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 

d) w przypadku usamodzielnienia się wychowanki w związku z uzyskaną pełnoletniością, 

o ile sąd nie przedłuży pobytu 

e) z powodu wydania wskazania do innej placówki. 

 

 

Procedura została zatwierdzona na Radzie Pedagogicznej w dniu 28.08.2020r. 

 

 

 

 

 


