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Protokół Nr 2/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 19 lutego 2015 r. 
 
 
 Wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej 
Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1845. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie 
Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz 
dyrektorzy odwiedzanych placówek, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 

1. Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy                              
ul. Głównej 10. 

2. Wizyta w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Józefowie przy                                        
ul. Ks. Malinowskiego 7.  

3. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 1 
 Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Cezary 
Łukaszewski zapoznał członków Komisji z Ośrodkiem. Poinformował o funkcjonowaniu 
placówki, jak również organizacji i charakterze samej pracy z wychowankami.  
„Jędruś” jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, które z powodu 
trudności w uczeniu się i trudności w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone 
niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem. Głównym celem jest przygotowanie 
wychowanków do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi 
poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej oraz psychospołecznej w celu 
wyeliminowania specyficznych trudności edukacyjnych i przejawów zaburzeń zachowania.  
Placówka zapewnia swoim wychowankom (121 dzieci w wieku 6-14 lat) korzystne warunki 
do nauki, całodobową opiekę, możliwość realizacji celów terapeutycznych, socjalizacyjnych     
i edukacyjnych. W skład Placówki wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna. Podstawową 
jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy, w którym liczba dzieci wynosi od 10         
do 14 uczniów. Dzieci mieszkają w internacie w przytulnych, domowo urządzonych,                                
12-to osobowych mieszkankach. W większości, na weekendy wyjeżdżają do swoich domów.  
Ośrodek zapewnia swoim wychowankom wysoko wykwalifikowaną kadrę (50 pracowników 
pedagogicznych) nauczycieli (20 osób), wychowawców (20 osób) i terapeutów. Wszyscy 
legitymują się wyższym wykształceniem, z ukończonymi różnego rodzaju, co najmniej 
dwoma, specjalistycznymi studiami podyplomowymi. W większości są to nauczyciele 
dyplomowani.  
Do Placówki przyjmowane są dzieci na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-
pedagogicznej, za zgodą rodziców. Głównie są to dzieci z opóźnieniem szkolnym lub 
trudnymi do nadrobienia zaniedbaniami w nauce, ale mieszczące się w granicach normy 
intelektualnej. U niektórych z nich problemy te są sprzężone z zaburzeniami zachowania lub 
nadpobudliwością psychoruchową.  
Dzieci na co dzień mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach: 
terapeutycznych, logopedycznych, reedukacyjnych i wyrównawczych. Biorą udział                               
w zajęciach kółek zainteresowań: modelarskie, plastyczne, teatralne, muzyczne, 
komputerowe, sportowe. Do ich dyspozycji pozostaje siłownia, harcówka, sala gier i zabaw.  
W „Jędrusiu” cyklicznie odbywają się: festiwale piosenki i imprezy integracyjne, dla dzieci 
specjalnej troski z okolic Józefowa i Warszawy. Ośrodek uczestniczy także w wymianie 
dzieci z podobną placówką w Niemczech. 
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Na zakończenie Dyrektor Placówki zgłosił potrzebę wybudowania sali gimnastycznej 
oraz zasygnalizował problem związany z brakiem lekarza psychiatry. Obecnie 
wychowankowie korzystają z GONG-u w Józefowie przy ul. 3-go Maja. 
 
Ad. 2 

Członkowie Komisji wizytowali Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5                    
w Józefowie. 
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są dla dzieci i młodzieży 
niedostosowanych społecznie, wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy                               
i wychowania. Nieletni są umieszczani w nich wyłącznie na podstawie postanowień sądu 
rodzinnego o zastosowaniu środka wychowawczego. Wskazywanie miejsc dla nieletnich                       
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych jest zadaniem Pracowni Resocjalizacji                            
i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji.  
Do MOW w Józefowie przyjmowane były wyłącznie dziewczęta w wieku gimnazjalnym,                               
z terenu całego kraju. We wrześniu 2014 r. nastąpił spadek liczby wychowanek dowiezionych 
do MOW, a także przekazanych przez ORE wskazań. Ich liczba nie pokrywała się ze 
statutową liczbą miejsc w Placówce. Utrzymywanie gotowości do przyjęcia 36 wychowanek 
wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków z dochodów własnych innych niż 
subwencja w kwocie blisko 760 tys. zł, co wynika również z faktu, iż Minister Edukacji 
Narodowej w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 wagę dla wychowanków 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy korzystają z zakwaterowania w tych 
ośrodkach – zmniejszył z 11 do 10. W sytuacji, kiedy wychowankami Ośrodka nie są 
uczennice z powiatu otwockiego, niezasadne jest finansowanie znacznej różnicy między 
subwencją a planem finansowym z dochodów własnych Powiatu.  
Rada Powiatu podczas sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę Nr 22/III/15                               
w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie 
przy ul. Ks. Malinowskiego 7. Dzięki podjętej uchwale, która ma charakter intencyjny, będzie 
możliwe uruchomienie procedury działań związanych z likwidacją MOW-u. Powyższa 
uchwała pozwoli również na analizę kosztów społecznych celem wypracowania nowej 
koncepcji, która z pewnością będzie stanowiła wyjście naprzeciw potrzebom lokalnego 
środowiska. 

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Członka Zarządu Powiatu Anetę Bartnicką 
pod uwagę branych jest kilka rozwiązań dla tego problemu, między innymi omawiana była 
już koncepcja utworzenia młodzieżowego ośrodka socjoterapii w miejsce MOW-u, którą 
zgłosiła Pani Beata Kuchniewska – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 
w Józefowie. Jednakże powołanie ww. ośrodka może zagrozić innym placówkom Powiatu 
Otwockiego, poza tym dalej nie będzie bilansować się w subwencji. Dodatkowo Rada 
Pedagogiczna MOW poddała pomysł utworzenia Bursy. Pani Aneta Bartnicka 
poinformowała, iż zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez Pana Romana Zdunika, Zarząd 
rozważy możliwość utworzenia zakładu aktywności zawodowej. Dodała, że status takiego 
zakładu daje możliwość korzystania ze środków PFRON na utworzenie oraz finansowanie 
jego działalności. Pani Aneta Bartnicka poinformowała, że jeżeli chodzi o pracowników 
MOW, to zostaną oni przeniesieni do innych placówek Powiatu, problem stanowią jedynie 
wychowawcy – 11 osób. Do „Jędrusia” mogą zostać przeniesione dwie osoby, kolejne dwie 
nabędą uprawnienia emerytalne, natomiast pozostali, być może, jeżeli uda się utworzyć 
zakład aktywności zawodowej, znajdą w nim zatrudnienie. Radna zapewniła, iż Powiat 
poczyni wszelkie kroki, aby pomóc tym osobom.  
 Radny Jacek Czarnowski zasugerował Dyrektorowi MOW podjęcie działań w celu 
utworzenia niepublicznego ośrodka w typie młodzieżowego ośrodka socjoterapii 
prowadzonego np. przez fundację.  
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Członkowie komisji zobligowali radnego-wnioskodawcę do pomocy w znalezieniu 
odpowiedniego partnera dla Ośrodka celem podjęcia próby przekształcenia w jednostkę 
niepubliczną. Jacek Czarnowski podjął się tego zadania w imieniu komisji i obiecał pomoc 
Pani dyrektor w takim działaniu. 
 
Ad. 3  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Agnieszka Łątka 
 


