
 

 
                

         
 
 

            
 

 
 
 

 
 

  

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII,  

Waniorowo 4, 72-300 Gryfice 

 

Tel: 91 3856245 email: mos@gryfice.pl 

 

 

PROCEDURY PRZYJĘCIA                             

WYCHOWANKA  

DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII                    

W WANIOROWIE 
. 

 

 

 

 

  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Waniorowie przeznaczony jest dla wychowanków 

Szkoły Podstawowej, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy wymagają 

specjalnej organizacji nauki oraz metod socjalizacji.  

 

Dokumenty niezbędne do przyjęcia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

(wszystkie  dokumenty należy złożyć, przesłać w oryginale): 

 
 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zagrożenie niedostosowaniem    

społecznym) na drugi etap edukacji w szkole podstawowej (Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna) 

2. Skierowanie (Wydział Edukacji w Starostwie Powiatowym) 

3. Odpis aktu urodzenia (Urząd Stanu Cywilnego) 

4. Potwierdzenie zameldowania (Urząd Miasta, Gminy, Biuro Meldunkowe) 



5.Świadectwa z  ostatniej klasy szkoły podstawowej do której uczęszczał uczeń  

6. Karta zdrowia 

 

    Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego możliwe jest przyjęcie 

wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii według poniższej 

procedury: 

  

1. Kontakt telefoniczny rodzica/opiekuna prawnego z placówką w celu orientacji                      

o wolnych miejscach. Podanie numeru telefonu do kontaktu. 

         

2. Dostarczenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dopuszcza się 

przesłanie faxem (913856245), mailem (mos@gryfice.pl) lub dostarczenie osobiście kopii 

dokumentu w celu rekrutacji. 

 

3. O wyrażeniu zgody przyjęcia wychowanka do placówki decyduje zespół rekrutacyjny 

w składzie: dyrektor, wicedyrektor, pedagog, psycholog. 

 

4. Przyjęcie wychowanka do MOS w Waniorowie – powiadomienie rodzica/opiekuna 

przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii o wyniku rekrutacji. 

 

5. Poinformowanie właściwych organów o przyjęciu wychowanka 

 

6. Rodzic/opiekun prawny na początku roku szkolnego po przywiezieniu wychowanka 

do ośrodka zobowiązany jest do wypełniania i podpisania niezbędniej dokumentacji: 

1) Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej 

2) Podanie o przyjęcie do internatu  

3) Zgody na przetwarzanie danych osobowych 

4) Zgoda na objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

5) Zgoda na zajęcia terapii metoda biofeedbacka, metodą Tomatisa 

6) Zgoda na leczenie szpitalne 

7) Zgoda na podawanie leków(jeżeli jest zaświadczenie lekarza specjalisty, 

dawkowanie leków) 

8) Upoważnienie do podawania leków stałych (jeżeli jest zaświadczenie lekarza) 

9) Informacja o powiadamianiu placówki o nieobecnościach 

10) Informacja do regularnego odbierania dziecka z placówki, wyposażenie               

w niezbędne przybory, środki higieny, odzież, obuwie itp. 

11) Oświadczenia: 

a) częstotliwości  wyjazdów wychowanka z placówki 

b) na uczestnictwo w lekcjach ,,wychowania do życia w rodzinie” 

c) na uczestnictwo w lekcjach religii 

d) na badania psychologiczne 

e) samodzielnych wyjazdów do domu 

f) o powiadamianiu placówki, wychowawcy o nieobecnościach, zmianie godziny 

przyjazdu 

g) o przeprowadzeniu badań na zawartość alkoholu, narkotyków, gdy zachodzi 

uzasadnione podejrzenie 

h) na zajęcia na basenie 

i) na zajęcia rekreacyjno-siłowe 



j) na jednodniowe wycieczki w ramach zajęć edukacyjnych 

k) na kontrole oraz leczenie stomatologiczne 

   

 

 

   Pozostałe  dokumenty : 
1. Opinie psychologiczno-pedagogiczne (jeśli zostały wydane).      

2.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i dawkowaniu leków, jeżeli są 

przepisane przez lekarza specjalistę. 

3. Wypisy ze szpitala (w przypadku pobytu w placówkach leczniczej). 

4.  Opinia pedagoga lub wychowawcy ze szkoły macierzystej (jeśli zostały wydane). 

5. Opinia kuratora  jeśli jest prowadzony nadzór. 

       

   

     

Wyposażenie wychowanka do placówki: 

1. Strój apelowy (biała koszula, ciemne spodnie, dziewczęta –spódnica, sukienka). 

2. Koszulki na co dzień – 5 szt 

3. Spodnie długie – 3 szt 

4. Spodenki krótkie 

5. Bluza lub sweter 

6. Skarpetki – 7 szt 

7. majtki – 7 szt 

8. Piżama 

9. Obuwie pod prysznic, do noszenia w internacie. 

10. Buty do odpowiedniej pory roku 

11. Strój sportowy na wychowanie fizyczne ( koszulka, spodenki, spodnie od dresów, 

tenisówki). 

12. Odzież zimowa (kurtka, czapka, szalik, rękawiczki). 

13. Artykuły higieny osobistej 

a) szczoteczka do zębów, 

b) pasta, 

c)mydło, żel pod prysznic, 

d)szampon do włosów, 

e) reczniki-2szt, 



f)dezodorant tylko w kulce lub sztyfcie, 

g)golarki jednorazowe i pianki do golenia-w depozycie u wychowawcy, 

h) szczotka, grzebień. 

14. Zeszyty i przybory szkolne. 

 

 Wychowankowie mogą posiadać urządzenia elektroniczne: telefon komórkowy 

(przechowywany w depozycie u wychowawcy grupy i wydawany o określonych godzinach 

po zajęciach szkolnych), przenośne odtwarzacze muzyki, laptop, itp. Pieniądze 

wychowankowie mają obowiązek oddać  wychowawcy do depozytu. Za niezabezpieczone                         

w depozycie urządzenia, pieniądze placówka nie ponosi odpowiedzialności. 


