
UCHWAŁA NR V/24/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.„i” oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XLI/267/06 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Szklarskiej Porębie oraz połączenia powiatowych placówek oświatowych w Zespół Placówek 
Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zamierza się z dniem 31 sierpnia 2015 r. dokonać likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Szklarskiej Porębie, który organizacyjnie obejmuje: Gimnazjum Specjalne, Zasadniczą Szkołę Zawodową 
Specjalną i Grupy Wychowawcze. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Krzysztof Wiśniewski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej 
Porębie 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szklarskiej Porębie został utworzony 1 września 2006 r. na podstawie 
aktu założycielskiego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/267/06 Rady Powiatu Jeleniogórskiego 
z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
w Szklarskiej Porębie oraz połączenia powiatowych placówek oświatowych w Zespół Placówek 
Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szklarskiej Porębie funkcjonuje w strukturze Zespołu Placówek 
z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym. Do końca 2011 roku do młodzieżowych ośrodków socjoterapii 
i do młodzieżowych ośrodków wychowawczych przyjmowani byli nieletni posiadający postanowienia sądu 
rodzinnego, kierowanie do tych ośrodków prowadzone było systemem centralnym przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie. Obecnie centralne kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków socjoterapii 
prowadzone jest wyłącznie w stosunku do nieletnich zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którym 
nie wygasły postanowienia sądu. 

Wprowadzona od 1 stycznia 2012 r. zmiana w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r., poz. 382), równoległa zmiana przepisów prawa oświatowego, zgodnie 
z którą przyjęcie ucznia do Ośrodka Socjoterapii może nastąpić wyłącznie na wniosek rodzica ucznia oraz niż 
demograficzny widoczny we wszystkich szkołach skutkuje coraz mniejszą ilością wychowanków 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Szklarskiej Porębie, zwanym dalej „ MOS”. 

Przy możliwości przyjęcia do MOS 48 wychowanków, według danych na dzień 12 lutego 2015 r. było ich 
17, w tym 4 nieobecnych, którzy nie powrócili do placówki po feriach zimowych. Ponadto wśród tych 
wychowanków nie ma osób zamieszkałych na terenie powiatu jeleniogórskiego. 

Według bazy danych systemu informacji oświatowej sporządzonej przez Zespół Placówek Resocjalizacyjno - 
Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, na dzień 30 września 2014 r., do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
przyjetych zostało 28 uczniów, w tym do: 

– Gimnazjum Specjalnego - 7 uczniów ( 3 uczniów do kl. I; 1 uczeń do kl. II; 3 uczniów do kl. III),

– Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej – łącznie 21 uczniów, w tym:

- w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 16 uczniów do kl. I,

- w zawodzie kucharz – 5 uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 ukończą dwuletni cykl kształcenia.

Do dnia 12 lutego 2015 r. skreślonych zostało 11 wychowanków i w ewidencji Ośrodka pozostało 19 osób, 
w tym: 10-ci z postanowień sądu i 9-ciu na wniosek rodzica. Faktycznie w Ośrodku było: 13-tu fizycznie 
przebywających wychowanków, 4 nieobecnych, którzy nie powrócili z przepustek oraz 3 nieletnich 
z centralnego wskazania do przyjęcia do MOS (1 uczeń do kl. II Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 2 uczniów do 
III kl. Gimnazjum). 

Stąd po 4 miesiącach: 

– w Gimnazjum ubyło 2 uczniów, pozostało – 5 uczniów ( kl. I - 3, kl. III – 2),

– w Zasadniczej Szkole Zawodowej ubyło 9 uczniów, pozostało 12 uczniów - w kl. I -10 uczniów (monter 
zabudowy), w kl. II – 2 uczniów (kucharz).

Przy tak małej liczbie wychowanków baza MOS wykorzystana jest w 35%. Ponadto przez okres 9-ciu lat 
nie sprawdziło się wspólne funkcjonowanie Ośrodka Socjoterapii z Ośrodkiem Wychowawczym (wspólna baza 
szkolna, stołówka, teren rekreacyjny). Nieletni posiadający postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu 
w ośrodku wychowawczym z powodu niedostosowania społecznego, są to często osoby, które popełniły wiele 
czynów karalnych, w wielu przypadkach sąd rodzinny zawiesił im postanowienie o umieszczeniu w zakładzie 
poprawczym. Nieletni niedostosowani społecznie mają często niekorzystny wpływ na wychowanków ośrodka 
socjoterapii, którzy do ośrodka trafili np. z powodu nie realizowania obowiązku szkolnego ale jeszcze 
nie popełnili żadnych czynów karalnych. 

Proces likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Szklarskiej Porębie może zostać rozpoczęty 
dopiero po spełnieniu przez organ prowadzący, wymagań określonych art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.): co najmniej na 6 miesięcy przed 
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terminem likwidacji powiadomić należy Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji i wystąpić 
o wydanie stosownej opinii w sprawie likwidacji placówki oraz zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców 
uczniów. Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący po 
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego 
typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. 

W celu zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole: 

– w stosunku do wychowanków przebywających w MOS na podstawie postanowienia sądu rodzinnego 
złożone zostaną do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie stosowne dokumenty o wskazanie miejsca 
w innym ośrodku, 

– w przypadku wychowanków przebywających w MOS na wniosek starosty właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania ucznia, wskazane zostaną inne ośrodki posiadające szkoły tego samego typu oraz 
kształcące w tym samym lub zbliżonym zawodzie.

W stosunku do nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie zostanie zastosowany art. 231 

kodeksu pracy.
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