Procedura kierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych,
szkół lub innych ośrodków kształcenia specjalnego.

Do młodzieżowego ośrodka wychowawczego kieruje się nieletnich, wobec których
sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w w/w ośrodku.
Do młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, szkół i placówek specjalnych kieruje się dzieci i młodzież na wniosek
rodzica lub opiekuna prawnego.
W przypadku kierowania do MOW dane nieletniego są eksportowane za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego do CENTRALNEGO SYSTEMU KIEROWANIA NIELETNICH
OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI w Warszawie , który na podstawie danych o nieletnim
wskazuje staroście odpowiedni ośrodek. Wówczas starosta wydaje skierowanie.
Organem kierującym jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
nieletniego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania — starosta właściwy ze względu na
miejsce pobytu.
W przypadku nieletnich zameldowanych, zamieszkujących lub przebywających na obszarze
Powiatu Nowodworskiego, starostą właściwym do wydania skierowania jest Starosta
Nowodworski.
Podstawa prawna kierowania:
Dziennik Ustaw Nr 296, poz. 1755
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,
Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178
z późniejszymi zmianami ) w zakresie dotyczącym umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii,
Ustawy o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami )

Wymagane dokumenty:
Skierowanie nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego odbywa się w
oparciu o następujące dokumenty:
- orzeczenie sądu ,
- wywiad środowiskowy ,
- opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego,
- orzeczenie do kształcenia specjalnego ( jeśli zostało wydane przez PPP )
- opinie lub zaświadczenia lekarskie ( jeśli posiada)
- odpis aktu urodzenia ,
- potwierdzenie zameldowania ( PESEL )
- dokumenty szkolne dot. etapu edukacyjnego ( ostatnie świadectwo
lub odpis arkusza ocen )

Do młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
szkół specjalnych lub innych placówek kształcenia specjalnego - rodzice/opiekunowie
prawni składają wraz z wnioskiem:
- orzeczenie do kształcenia specjalnego,
- odpis aktu urodzenia ,
- potwierdzenie zameldowania, ( PESEL )
- opinie lub zaświadczenia lekarskie ( jeśli posiada)
- dokumenty szkolne dot. etapu edukacyjnego ( ostatnie świadectwo
lub odpis arkusza ocen )

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowiecki, ul.
Paderewskiego 1B pok. nr 6, poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Starosta wydaje skierowanie niezwłocznie po dokonaniu wskazania CSKN ORE
w Warszawie. Wskazanie jednak właściwego ośrodka jest możliwe tylko wówczas, gdy
odpowiedni ośrodek dla nieletniego dysponuje wolnym miejscem.

