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Opis sprawy 
Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii 
na mocy postanowienia Sądu Rejonowego oraz kierowanie do młodzieżowych ośrodków socjoterapii 
zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Wykaz niezbędnych 
dokumentów i 
formularzy do 
wypełnienia 

 

1. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego: 
a) postanowienie Sądu Rejonowego  o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w 

postaci umieszczenia w MOW lub MOS; 

b) kopia opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego oraz wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez kuratora, 

c) odpis aktu urodzenia nieletniego, 

d) kopia karty zdrowia i karty szczepień, 
e) orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną( jeżeli zostało wydane), 

f) dokumentacja świadcząca o etapie kształcenia( arkusz ocen, ostatnie świadectwo)  
g) opinia  dyrektora lub pedagoga szkoły 
h) wskazanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji właściwego dla nieletniego ośrodka wychowawczego 

lub socjoterapii. 
 
2. Zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: 

a) Wniosek/ prośba rodzica/ opiekuna prawnego dotycząca umieszczenia dziecka w młodzieżowym 
ośrodku socjoterapii, 

b) Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego  z zaleceniem kształcenia w młodzieżowym 

ośrodku socjoterapii, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
 

Sposób wypełnienia 
dokumentów  

1.  Dokumenty są dostarczane przez ww. podmioty. 

2. Wniosek/ prośbę sporządza opiekun prawny. Umieszcza w nim swoje dane( imię, nazwisko, adres 
zamieszkanie, telefon kontaktowy) oraz dane dziecka (imię i nazwisko), wskazuje w piśmie numer 
orzeczenia i numer poradni wydającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka 

 

Wymagane opłaty, 
forma i miejsce ich 
wnoszenia 

  
Nie dotyczy. 

 
 

Terminy składania 
dokumentów 

 

Nie wyznacza się terminu. 
 
 

Miejsce składania 
dokumentów 

Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1,  

Biuro Podawcze    
czynne : w poniedziałki, środy i czwartki  w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 7.30-16.30, w piątki w 
godz. 7:30 - 14:30, stanowisko nr 3 (parter); 

lub  
przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Elblągu, Departament Edukacji i Sportu, ul. Łączności 1,  
82-300 Elbląg. 

Informację w danej sprawie uzyskają Państwo pod nr tel. 55 239 33 59 lub w pokoju 318 (II piętro), 
faks: 55 239 31 91,  
e-mail: deis@umelblag.pl 

 

mailto:deis@umelblag.pl


Sposób i termin 
załatwienia 

1. W ciągu miesiąca następuje przekazanie wniosku wraz z kompletem dokumentacji do Ośrodka Rozwoju 

Edukacji w Warszawie. Termin ostatecznego załatwienia sprawy uzależniony jest od daty otrzymania 
wskazania z Ośrodka Rozwoju Edukacji. 

a) Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia wniosku kierowanego do Ośrodka 

Rozwoju Edukacji. 
b) Przesłanie wniosku do Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
c) Wydanie skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka 

socjoterapii na podstawie otrzymanego wskazania z ORE. 
 
2. Termin jest uzależniony od wolnych miejsc w ośrodkach socjoterapii na danym etapie edukacyjnym oraz 

wydania zgody starosty powiatu prowadzącego ośrodek. 
a) Wystąpienie z prośbą do starosty, w miejscu prowadzenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii o 

przyjęcie małoletniego do placówki, zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  
b) Wydanie skierowania po otrzymaniu zgody na rekrutację ucznia. 

 

Tryb odwoławczy 
 
Nie dotyczy. 

 

Informacje dodatkowe 
 
Nie dotyczy. 

 

Podstawa prawna 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych (Dz. U. Nr  z 2011 r., nr 296,  poz. 1755) 
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami) art.71b 
ust.5.  
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