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Szanowni Państwo 

Informujemy, iż Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze prowadzi nabór 

do klas 6, 7 i 8  szkoły podstawowej oraz klas 1, 2 i 3 szkoły branżowej I stopnia  w zawodzie 

ślusarz, dla chłopców zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przejawiających 

zaburzenia w zachowaniu, mających trudności w nauce.  

Charakterystyka Ośrodka 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze jest placówką publiczną, 

zapewniającą opiekę całodobową, w której nauka jest bezpłatna. Nasz Ośrodek przeznaczony 

jest dla chłopców, którzy z różnych przyczyn nie odnajdują się w szkołach ogólnodostępnych, 

przejawiają trudności w uczeniu się, mają problemy z wyrażaniem własnych emocji,  nie 

radzą sobie w kontaktach z rodziną, szkołą, rówieśnikami. Przykładamy szczególną troskę do 

całościowego rozwoju naszych wychowanków w sferze edukacyjnej, terapeutycznej  

i wychowawczej. W Ośrodku wychowankowie realizują swoje zainteresowania i pasje 

poprzez udział w kołach zainteresowań, wolontariatach, licznych konkursach oraz projektach 

unijnych. W naszej szkole program nauczania dostosowujemy do indywidualnych możliwości 

ucznia.   

            Współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi  naszą działalność. 

Organizujemy wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy, pomagamy w planowaniu dalszej 

drogi edukacyjnej i kariery. Ośrodek stwarza możliwość awansów śródrocznych (2 lata 

edukacyjne w roku). Umieszczając dziecko w Ośrodku, rodzice nie tracą prawa do 

świadczenia 500+. 
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Dotychczasowe osiągnięcia 

Dzięki naszej codziennej pracy, kolejne roczniki absolwentów opuszczają placówkę 

kończąc szkołę podstawową. Wielu z nich kontynuuje dalszą naukę w szkole branżowej  

w naszej placówce lub w innych szkołach ponadpodstawowych. Inni rozpoczęli pracę 

zarobkową i prawidłowo funkcjonują w dorosłym życiu. 

Nasz Ośrodek został wysoko oceniony w ewaluacji zewnętrznej i ma bardzo dobrą 

opinię wśród rodziców i instytucji wspierających rodzinę.  Pobyt dziecka w Naszym Ośrodku 

pozytywnie wpłynie na jego rozwój, pomoże w poprawie relacji z rówieśnikami, i rodziną, 

przyczyni się do ukończenia szkoły. 

 Warunki przyjęcia 

Do ośrodka przyjmowani są chłopcy na wniosek rodzica/opiekuna prawnego.  

Wymaganymi dokumentami są: 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane poprzez publiczną poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną, 

 prośba rodzica - skierowana do Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca 

zamieszkani - o umieszczenie dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

w Łysej Górze, 

 skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca zameldowania, 

 świadectwo szkolne z ostatniej klasy (do wglądu). 

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego                   

w miejscu właściwym dla zamieszkania. 

 

 

 

 

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt pod numerem telefonu                        

14 66 57 313 lub przez e-mail: sekretariat@mos.edu.pl  Zachęcamy również do odwiedzenia 

naszej strony internetowej: www.mos.edu.pl 
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