
STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU – DOBRZYNIU  
 
 
 ul. Plac Tysiąclecia 25 http://www.golub-dobrzyn.com.pl 
 87-400 Golub – Dobrzyń http://bip.golub-dobrzyn.com.pl 
 Tel. (56) 683-53-80  

 Fax: (56) 475-61-11 e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl 

   

  KARTA USŁUG 
   

 
Kierowanie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej 

niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub 

zaburzeniami zachowania do młodzieżowych ośrodków socjoterapii          

i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (z postanowienia sądu)  

 
KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA  

 
 
 Wydział Oświaty i Zdrowia  
 parter, pokój nr S 9 tel.56/ 683 53 80, 81 wew. 112, fax: 56/475 61 11                                    
 godziny pracy Starostwa Powiatowego, tj.: poniedziałek – piątek (7.30 – 15.30) 
 

   
PODSTAWA PRAWNA  

 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 

   poz. 2096 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.  

    z 2018 r. poz. 969).  
4. 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. Nr 296, poz. 1755).  

 
WYMAGANE DOKUMENTY  

 
▪ postanowienie/wyrok sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,  

▪ jeżeli nieletni ma opiekuna prawnego należy dołączyć Postanowienie Sądu o ustanowieniu 
opiekuna prawnego, 

▪ kopia aktualnego wywiadu środowiskowego kuratora, 
▪ informacja o kompleksowej diagnozie osobowości nieletniego (opcjonalnie: opinia OZSS, 

opinia pogotowia opiekuńczego) - jeżeli postanowienie nie jest wydane w trybie art. 26 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 
969),  

▪ odpis aktu urodzenia i poświadczenie zameldowania, 
▪ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną - PPP), jeżeli zostało wydane, 
▪ ostatnie świadectwo szkolne lub aktualny odpis arkusza ocen 
   

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  
 
Krok po kroku: 

1. Przekaż wymagane dokumenty pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Golubiu – 

Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń lub złóż osobiście w Biurze 

Podawczym, parter, pokój Nr S 4. 
 

2. Informację o skierowaniu do odpowiedniego ośrodka otrzymasz pocztą niezwłocznie 

po wskazaniu placówki przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.  



MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  
 
 

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń – parter, 

pokój Nr S 4, tel. 56/ 683 53 80, fax: 56/ 475 61 11, e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub 

bezpośrednio u Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia, parter, pokój nr S 9   
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  

 

Niezwłocznie po otrzymaniu wskazania wydanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.  

mailto:powiat@golub-dobrzyn.com.pl

