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Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie
rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i
młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2016 r. poz.1872)
Na podstawie art. 50 ust. 1 i 2 w związku z art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz.
1240) Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim zwraca uwagę, że
wprowadzone zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w
sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i
młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach uniemożliwiają funkcjonowanie specjalnych ośrodków wychowawczych
dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Podkreślić należy, że ośrodki te są ważnym
elementem systemu oświaty, działają na rzecz dzieci i ich rodzin oraz środowiska, pozwalają także
objąć wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym specjalistyczną opieką, a
jednocześnie zapewniają kształcenie w szkołach ogólnodostępnych. Wychowankowie unikają
stygmatyzacji, integrują się ze środowiskiem rówieśniczym w szkole ogólnodostępnej, nabierają
właściwych nawyków, nie są zamknięci w jednym środowisku oraz mają możliwość uczestniczenia w
zajęciach w szkole ogólnodostępnej.
Podnoszone w uzasadnieniu do ww. Rozporządzenia kwestie bezpieczeństwa wychowanków,
tj. „Dzięki temu rozwiązaniu podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa wychowanków
niepełnosprawnych przebywających w tych ośrodkach” mogą zostać zachowane przy zastrzeżeniu, że
do tej samej placówki nie przyjmuje się wychowanków z niepełnosprawnościami i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (z wyjątkiem wychowanka, który posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i jednocześnie
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność).
Przykład Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku” w Warszawie pokazuje, że
w pełni zachowane jest bezpieczeństwo wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
Mając na uwadze powyższe proponuje się rozszerzenie katalogu wychowanków w paragrafie
32 ww. Rozporządzenia o wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
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