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W sprawie: 
Wydania skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego 

1. Od czego zacząć? 

Skierowania do młodzieżowego ośrodka wychowawczego wydawane są na podstawie otrzymanego 
postanowienia Sądu Rejonowego w Głubczycach, Wydział III Rodzinny i Nieletnich. Wskazanie ośrodka 
nieletniemu na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Głubczycach odbywa się poprzez 
elektroniczny System Kierowania Nieletnich Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Nie podlega opłacie 

 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

 
Wydział Oświaty i Zdrowia (tel. 77 405 36 78) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

Po otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Głubczycach o umieszczeniu nieletniego w MOW 
oraz kompletu dokumentacji nieletniego, pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia zakłada w 
elektronicznym Systemie Kierowania ORE - Kartę Wychowanka i eksportuje ją do ORE. Czas oczekiwania 
na wskazanie miejsca jest uzależniony od ilości wolnych miejsc w ośrodkach. Skierowanie wystawiane 
jest natychmiast po otrzymaniu (drogą elektroniczną) wskazania ośrodka z ORE. 

5.  W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Skierowanie wysyłane jest do wskazanego przez ORE młodzieżowego ośrodka wychowawczego w wersji 
elektronicznej za pomocą Systemu oraz w wersji papierowej wraz z kompletem dokumentów 
nieletniego. Skierowanie przekazywane jest do wiadomości do Sądu Rejonowego w Głubczycach. O 
wydaniu skierowania starosta powiadamia rodziców lub opiekunów dziecka, a także osobę 
odpowiedzialną za pieczę zastępczą, jeżeli nieletni  został umieszczony w pieczy zastępczej. 

6.  Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

▪ Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 poz. 969 
t.j.), 
▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku 
wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 296, poz. 1755). 

7.   O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

ORE na podstawie informacji zawartych w Karcie Wychowanka wskazuje, właściwemu ze względu na 
miejsce zamieszkania nieletniego staroście, odpowiedni dla nieletniego ośrodek. Po otrzymaniu 
wskazania z ORE starosta wydaje skierowanie do wskazanego przez ORE młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego. Jeżeli nieletni nie zostanie doprowadzony do właściwego ośrodka w ciągu 1 miesiąca 



2 
 

od dnia wskazania tego ośrodka przez ORE, dyrektor tego ośrodka powiadamia o tym właściwego 
starostę i ORE za pośrednictwem Systemu oraz sąd rodzinny. 

8.    Co przysługuje wnioskodawcy? 

 Skarga do Starosty Głubczyckiego 

9.     Wzór wniosku do pobrania: 

Brak formularza 

DODATKOWE UWAGI: 
Czas oczekiwania na wskazanie miejsca jest uzależniony od ilości wolnych miejsc w ośrodkach i 
najczęściej wynosi od kilku do kilkunastu dni. 

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Głubczycach: 

Poniedziałek 

godz. 7:30 - 16.00 

Wtorek – Czwartek 

godz.7.30-15.30 

Piątek  

godz. 7.30-15.00 

 

 Opracowała:                                                                Zatwierdził: 

                     

 

 

 


