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Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na pismo nr VII.7037.58.2020.AT, dotyczące 

funkcjonowania młodzieżowych ośrodków socjoterapii uprzejmie 

informuję, że placówki te funkcjonują zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej monitorowało i nadal monitoruje 

funkcjonowanie młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) w czasie 

pandemii koronawirusa. Z zebranych przez kuratorów oświaty, w ramach 

nadzoru pedagogicznego, informacji wynikało, że dyrektorzy MOS,  

w porozumieniu z organami prowadzącymi, zawiesili funkcjonowanie 

większości placówek1 przede wszystkim z powodu decyzji rodziców  

o zabraniu dzieci z placówek. 

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o ograniczeniu od  

6 kwietnia 2020 r. funkcjonowania szkół w MOS, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-192,  bowiem w placówkach na 4469 wychowanków pozostało 

538 - w 26 z 86 ośrodków funkcjonujących przed okresem epidemii.  

 Ośrodki te, w których pozostali wychowankowie, nadal więc 

zapewniają opiekę i wychowanie oraz oddziaływania 

socjoterapeutyczne w grupach wychowawczych. Natomiast, szkoły 

funkcjonujące w MOS są zobowiązane prowadzić kształcenie  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny 

sposób uzgodniony z organem prowadzącym.  

                                            
1 Zgodnie z przepisami § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia  

31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69, z późń.zm.). 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm. 



 

 Jednocześnie uprzejmie informuję3, że  placówki opiekuńczo-

wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz 

rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka zobowiązane są do przejęcia 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej w stosunku do swoich 

wychowanków, którzy są jednocześnie wychowankami MOS. 

 

Z wyrazami szacunku 

 
Z upoważnienia 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

                                            
3 Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Marzena Machałek 

Sekretarz Stanu 
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