
 

 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44;  

tel. 41 200 12 00 

fax  41 200 12 10 

www.powiat.kielce.pl 

e-mail: kancelaria@powiat.kielce.pl 

Karta Opisu Usługi EK − I − 1 
Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

Podstawa prawna wykonywania usługi: 

1. Art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

3. § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 

wychowawczym. 

4. Art. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, innej 

specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych. 

5. § 13 i § 15 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 

placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków 

wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 

6. Postanowienie Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

7. Wskazanie z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Wymagane dokumenty zgodnie z § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 

2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich 

w młodzieżowym ośrodku wychowawczym to: 

– postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku; 

– wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego;  

– opinia opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, innej specjalistycznej placówki, biegłego lub biegłych; 

– odpis skrócony aktu urodzenia nieletniego; 

– posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego (karta zdrowia, karta szczepień); 

– dokumenty nieletniego z ostatniej szkoły (świadectwa, arkusze ocen); 

– oryginał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane). 

Opłaty:  

Brak  

Miejsce załatwienia sprawy: 

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach 

Referat Edukacji 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

tel. 41 200 15 96 lub 41 200 15 98 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego następuje po uzyskaniu wskazania  

z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Tryb odwoławczy: 
Nie przysługuje. 

Organ uprawniony do ubiegania się o realizację usługi: 

Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich 

Uwagi: 

Wydane skierowanie ważne jest 1 miesiąc od dania wskazania danego ośrodka przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 

w Warszawie. 

 
 


