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Szanowni Państwo Dyrektorzy
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytania kierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w sprawie funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych  (MOW)
w związku z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem, uprzejmie informuję że 
podejmowane decyzje są adekwatne do zagrożenia.

Przepisy z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1 oraz 
akty wykonawcze do tej ustawy nie wstrzymują i nie zawieszają realizacji 
postanowień sądów rodzinnych o zastosowaniu środka wychowawczego 
w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym2. 

Dyrektorzy placówek powinni podejmować działania związane z zapewnieniem 
wychowankom i pracownikom bezpieczeństwa w placówce, ale nie mogą 
odmówić przyjęcia wychowanka do MOW. 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w tym szczególnym okresie należy 
ograniczyć opuszczanie placówki przez wychowanków, zawiesić udzielanie 
wychowankom urlopów oraz możliwość odwiedzin. 

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze podlegają samorządom powiatowym, które 
na bieżąco monitorują sytuację w poszczególnych, podległych im instytucjach 
poprzez zespoły zarządzania kryzysowego. Z tego względu dyrektorzy MOW 
powinni współpracować ze służbami sanitarnymi i zespołami kryzysowymi. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że we współpracy z ministerstwem zdrowia, 
do młodzieżowych ośrodków wychowawczych w najbliższym czasie zostaną 
przesłane środki dezynfekujące. 

1 Dz. U. poz. 374. 
2 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969, z późn.zm.).
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Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej MEN pod linkiem 
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach oraz 
http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/informacja-glownego-
inspektora-sanitarnego-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-
oswiatowych-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzy. 

Z wyrazami szacunku

Joanna Wilewska
Dyrektor

Departament Wychowania i Kształcenia 
Integracyjnego

/ – podpisany cyfrowo/
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