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W związku z wydanym zaleceniem Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty w raporcie 
z wizytacji Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu (raport 

dnia 11.04.2016 r., znak: KMP.573.5.2016.IJ ) dotyczącym sprawowania rzetelnego nadzoru 
pedagogicznego oraz monitorowania liczby i okoliczności zdarzeń niepożądanych 
w Ośrodku, zwracam się prośbą o pomoc w rozumieniu terminu zdarzenia niepożądane oraz 
podanie katalogu tych zdarzeń.

Na podstawie zapisów w sporządzonym przez Zespół Krajowego Mechanizmu 
Prewencji raporcie z wizytacji można domniemywać, że w przypadku zdarzeń 
niepożądanych chodzi o wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo nieletnich, 
aby móc w odpowiednim momencie podjąć prewencyjne działania (str. 14 ww. dokumentu). 
Idąc tym tokiem rozumowania, czy nie zasadny byłby powrót do katalogu wypadków 
nadzwyczajnych, wskazanych w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31.03.2010 
r., znak:DZSE-2-EM-043-60/c/2010 oraz do wzoru, określającego jednolity zakres i formę 
przekazywania informacji.

Na dzień dzisiejszy dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (publicznych i niepublicznych) przekazują 

kuratorom oświaty informacje o wypadkach/wydarzeniach nadzwyczajnych kwartalnie, 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej (z dnia 
14.04.2014r., znak: DZSE.WSPE.043.3.2014.EM) wskazują na wydarzenia z katalogu, o ile 
takie miały miejsce w kierowanych przez nich ośrodkach, tj. na :

- zgon nieletniego lub innej osoby,
- samobójstwo nieletniego,
- zgwałcenie nieletniego,
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Brak definicji wydarzeń nadzwyczajnych, na co zwraca uwagę Zespół Krajowego 
Mechanizmu Prewencji w ww. raporcie, powoduje dowolność w interpretacji poszczególnych 
sytuacji, zaś pełna informacja o zdarzeniach nadzwyczajnych nie trafia do organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. Kurator oświaty nie posiada wiedzy na temat 
rzeczywistych problemów w danej placówce, co z kolei uniemożliwia dokonanie rzetelnej 
oceny pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa nieletnim.

Nadmieniam, że o wyjaśnienie, jakie wydarzenia niepożądane będą monitorowane 
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Rejowcu, zwróciła się Pani Anna Gębicka -  Zastępca Dyrektora tej 
placówki.

Lubelski Kurator Oświaty, doceniając działania Rzecznika Praw Obywatelskich 
w uregulowaniu powyższych kwestii, mając na uwadze efektywne i sprawne wykonywanie 
nadzoru pedagogicznego nad młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i młodzieżowymi 
ośrodkami socjoterapii, zwraca się o pomoc w rozwiązaniu tego istotnego problemu, tj. 
zdefiniowania terminów i określenia katalogu wydarzeń.

W przypadku dokonywanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
ewaluacji, zdaniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, obowiązkowo objęty badaniem powinien 
być obszar zapewnienia warunków bezpieczeństwa pobytu nieletnim, warunków do nauki, 
wychowania, resocjalizacji i rozwoju. Niespełnienie wymagań z tego obszaru na poziomie 
podstawowym powinno prowadzić do wstrzymania wskazań pobytu nieletnich do takiej 
placówki przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Głos Rzecznika Praw Obywatelskich byłby, w opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty, 
bardzo cenny w trwającej obecnie debacie na temat zmian w nadzorze pedagogicznym.

-pobicie nieletniego, skutkujące ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.

Z poważaniem
/

W załączeniu kopie pism MEN:

1) Pismo z dnia 31.03.2010 r., znak:DZSE-2-EM-043-60/c/2010
2) Pismo z dnia 14.04.2014r., znak: DZSE.WSPE.043.3.2014.EM


