Wymagane dokumenty
na rok szkolny
2022/2023
w celu przyjęcia
do ośrodka:

W obiektywie

 wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie
do ośrodka,
 aktualne orzeczenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem
społecznym,
 odpis skrócony aktu urodzenia,
 informacja o stanie zdrowia,
 dokumentacja szkolna - ostatnie świadectwo
szkolne,
 zaświadczenie o stałym zameldowaniu
Rodzice

pokrywają

tylko

koszty

posiłków

tzw. „wsadu do kotła” .
Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji
i pobytu wychowanków w placówce można uzyskać
dzwoniąc na numer telefonu

95 760 14 94

Serdecznie zapraszamy!

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Smolnica 51, 74-400 Dębno
tel. 95 760 14 94
e-mail: smolnica@smolnica.pl
www.smolnica.pl

w pokonywaniu trudności, uczymy radzić sobie
z agresją własną i cudzą.
W ramach opieki specjalistycznej realizujemy:
terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną oraz

Realizując akcje charytatywne, zajęcia rekreacyjno – turystyczne, agrotechniczne uczymy dzieci
i młodzież sumienności, obcowania z przyrodą, doceniania otaczającego nas świata.

zajęcia z socjoterapii, logopedii, arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii.

Do naszego ośrodka przyjmujemy dzieci i młodzież, która zgodnie z zaleceniami lekarzy jest

Nasi wychowankowie mają możliwość rozwija-

w trakcie kuracji farmakologicznej.

nia własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez
uczestnictwo w licznych kołach zainteresowań.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy jest
placówką publiczną przeznaczoną dla dziewcząt

Wzmacniając i rozwijając ciekawość, potrzebę

i chłopców w normie intelektualnej. Dzieci i mło-

zdobywania wiedzy, otwartość na siebie i innych,

dzież objęta jest całodobową opieką. Zapewniamy

organizujemy wiele wycieczek krajoznawczych, im-

im realizację nauki w Szkole Podstawowej nr 2

prez integrujących podopiecznych, ich rodziców/

w Smolnicy, w klasach IV-VIII oraz zakwaterowa-

opiekunów i wychowawców.

nie z wyżywieniem.
Nasza

oferta

dydaktyczna,

wychowawcza

i terapeutyczna skierowana jest do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przejawiających trudności w uczeniu się, mających problemy
w pokonywaniu barier psychospołecznych, wymagających specjalistycznego wsparcia oraz specjalnej

Wyznajemy zasadę – w zdrowym ciele zdrowy

organizacji nauki i metod pracy.

duch, czyli wychowujemy przez sport. Nasi wy-

Przygotowujemy dzieci i młodzież do samo-

chowankowie regularnie uprawiając sport cieszą się

dzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

lepszą formą i witalnością oraz reprezentują ośrodek

Rozwijamy ich kreatywne myślenie, wpieramy ich

w zawodach sportowych organizowanych w środowisku lokalnym, na terenie naszego kraju.

