PRAVV OBY-V\v-J£LSKICH
RPW/46366/2015 P
Oata:2015-07-2d

1 It -07- 2015
ZAL

NR.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 2 2 l i p c a 2 0 1 5 r .
DZSE-WSPE.5014.50.2015.EM

Pan
Ryszard Czerniawski
Zast^pca Rzecznika Praw Obywatelskich

odpowiadaj^c na pismo nr KMP.400.4.2015 z 8 czerwca 2015 r. w sprawie
Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich z dzialalnosci w Polsce Krajowego
Mechanizmu Prewencji w roku 2014 i odniesienia si^ do problemow
systemowych wskazanych w tresci raportu, w zakresie wtasciwosci
Ministerstwa Edukacji Narodowej, uprzejnnie przedstawiam ponizsze informacje.
1) 3A.2 pkt 1. Upowaznienie ustawowe okreslone art. 60 ust. 2 ustawy
o systemie oswiaty
Odnosz^c si^ do potrzeby doprecyzowania art. 60 ust. 2 ustawy o systemie
oswiaty\ ktory stanowi upowaznienie ustawowe wydanego rozporz^dzenia
w sprawie ramowych statutow placowek publicznych^, uprzejmie informuj^,
izzgodnie z pismem nr DKOW.WOKO.5006.53.2014 z 18 sierpnia 2014 r.
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, planowany termin
wejscia
w
zycie
nowych
regulacji
ustawowych,
dookreslaj^cych
to upowaznienie, jednoczesnie
umozliwiaj^cych
dostosowanie
statutow
publicznych szkot i publicznych placowek do nowego stanu prawnego,
to wrzesieh 2016 r.

2) 3A.2 pkt 2. Standaryzacja
Ustawa z dnia 7 wrze6nia 1991 r. o systemie oswiaty {Dz. U. z 2004 r Nr 256. poz. 2572,
z pdin. zm.).
^ Rozporz^dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie
ramowych statut6w plac6wek publicznych (Dz.U. Nr 52. poz. 466),
|

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, we wspotpracy z Rzecznikiem
Praw
Dziecka
i przedstawicielami
dyrektorow
MOW,
przy
udziale
przedstawicieli srodowiska
naukowego, uczestniczyt w pracach nad
przygotowaniem merytorycznych i organizacyjnych standardow dziatalnosci
mtodziezowych osrodkow wychowawczych. W biez^cym roku szkolnym
przedstawiciele Ministerstwa, w ramach dzialah powolanego przez Rzecznika
Praw Dziecka Zespolu d.s. Standaryzacji Pobytu Dzieci w Mfodziezowych
Osrodkach
Wychowawczych
(MOW)
oraz
Mfodziezowych
Osrodkach
Socjoterapii (MOS) w zakresie Edukacji, Opieki i Wychowania, analizowali
kwesti^ podniesienia jakosci pracy MOW i MOS. Przygotowany przez ten
Zespo^ projekt standardow pobytu wychowankow w tych placowkach zostat
przekazany do konsultacji osrodkom wraz z projektem pilotazowego arkusza
standaryzacyjnego.
W kwietniu br. Ministerstwo we wspolpracy z Osrodkiem Rozwoju Edukacji
zorganizowato ogolnopolsk^ konferencj^^ Polityka samorzqdow wobec MOW
i MOS - problemy i wyzwanla. W konferencji wzi^ii udziat przedstawiciele
organow dotuj^cych i organow prowadz^cych MOW i MOS oraz dyrektorzy tych
osrodkow. Omowiono efektywnosc dziatah podejmowanych w obszarze
zapewniania wysokiej jakosci oddziatywah resocjalizacyjnych i terapeutycznych
w MOW i MOS, a takze przeprowadzono dyskusj^ dotycz^c^ wyznaczenia
standardow ich funkcjonowania oraz szczegolowo przeanalizowano propozycj^
opracowan^ przez ww. Zespol.
Wyniki tej dyskusji oraz analiza pilotazowego arkusza standaryzacyjnego
wskazaty na koniecznosc dalszych prac nad materiatem przygotowanym przez
Zespot.
W zwi^zku z powyzszym, z udziatem przedstawicieli Rzecznika Praw Dziecka,
podj^to
prace
nad
nowelizacj^ rozporz^dzenia
w sprawie
rodzajow
i szczegofowych zasad dziaiania placowek publicznych,
warunkow pobytu
dzieci i mhdziezy w tych placowkach oraz wysokosci i zasad odplatnosci
wnoszonej przez rodzicow
za pobyt ich dzieci w tych
placowkach,
uwzgl^dniaj^ce merytoryczne i organizacyjne standardy pobytu dzieci
i mtodziezy w mtodziezowych osrodkach wychowawczych.

^ Konferencja pt Polityka
JST
wobec
mfodzieiowych
o^rodkdw
wychowawczych
i mhdzieiowych
o&rodkdw socjoterapii - problemy i wyzwania zostata zorganizowana w dniach
13-14 kwietnia 2015 r w ramach projektu systemowego „Doskonalenie strategii zarz^dzania
oSwiat^ na poziomie regionalnym i lokalnymi II etap".
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Obecnie trwaj^ wewn^trzne prace legislacyjne nad ww. projektem. Po ich
zakohczeniu projekt rozporz^dzenia zostanie wystany do uzgodnieh
zewn^trznych i konsultacji publicznych.
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