ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK IM. IGNACEGO SOLARZA
W SMOLNICY

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy powstał na mocy Uchwały
NR XLIX/426/2014 w sprawie założenia z dn. 01 września 2014 r. Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Smolnicy, założenia Podstawowej Szkoły Specjalnej w Smolnicy wchodzącej
w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy, włączenia Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii w Smolnicy do Zespołu Szkół w Smolnicy oraz zmiany nazwy Zespołu
Szkół im. Ignacego Solarza w Smolnicy na Zespół Szkół i Placówek im. Ignacego Solarza
w Smolnicy.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy to publiczna placówka dla dzieci
i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń
w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania oraz socjoterapii. Ośrodek
będzie placówką całodobową dla dziewcząt i chłopców zagrożonych niedostosowaniem
społecznym. Docelowo będzie przeznaczony dla 4 grup wychowawczych, tj. dla 48 uczniów.
Utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wraz z Szkołą Podstawowa Specjalną
i internatem dla wychowanków oraz włączenie go w strukturę Zespołu Szkół w Smolnicy
umożliwi naukę uczniom posiadającym orzeczenia o zagrożeniu niedostosowaniem
społecznym, natomiast uczniowie uczęszczający do szkół wchodzących w skład Zespołu będą
mogli kontynuować naukę w tych szkołach.
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CELE I ZADANIA PLACÓWKI
Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii należy eliminowanie przyczyn
i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego
z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te są realizowane przez:
1. Organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych,
socjoterapeutycznych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie
umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku
rodzinnym i społecznym, rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia dziecka.
2. Pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości
i zainteresowań wychowanków, we współpracy z właściwym instytucjami.
3. Udzielanie pomocy rodzicom /prawnym opiekunom w zakresie doskonalenia umiejętności
niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie
rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych.
4. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
5. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań zagrażających
życiu i zdrowiu wychowanków.
6. Współpraca z środowiskiem lokalnym.
7. Angażowanie wychowanków w życie społeczne i kulturalne, poprzez współpracę
z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
pozarządowymi.
8. Organizowanie zajęć sportowych, turystycznych, rekreacyjnych

SZKOŁA I INTERNAT W MOS W SMOLNICY

- oddziały szkolne do 16 uczniów
- grupy internackie do 12 wychowanków
- uczniowie realizują obowiązujące plany nauczania właściwe dla swego poziomu
edukacyjnego z poszczególnych przedmiotów
- realizują dodatkowe zajęcia obowiązkowe z zakresu socjoterapii realizują zadania
wynikające z orzeczonych przez PP-P i ROD-K wskazówek i zaleceń.
Wychowanie, terapię zachowań trudnych i problemów emocjonalnych prowadzą m.in.
psycholog i pedagodzy - socjoterapii, resocjalizacji, innych kierunków pedagogiki specjalnej,
profilaktyki uzależnień, oraz nauczyciele z kwalifikacjami trenerskimi i instruktorskimi.
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PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECKA DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA
SOCJOTERAPEUTYCZNEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK W SMOLNICY

Podopiecznymi Ośrodka może być młodzież w wieku 10 – 18 lat, w normie
intelektualnej, zagrożona niedostosowaniem społecznym.

Rekrutacja
•

tryb pozasądowy: na wniosek rodziców oraz orzeczenie Poradni PsychologicznoPedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Na podstawie art. 71b ustawy
o systemie oświaty;

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIA/WYCHOWANKA
W Ośrodku w zależności od potrzeb wynikających z naboru uczniów do szkoły
podstawowej na dany rok szkolny będą funkcjonowały następujące odziały:
• klasa IV
• klasa V
• klasa VI

Gdzie składają dokumenty rodzice lub opiekunowie prawni?
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka pełną dokumentację składają we właściwym
dla macierzystego rejonu Starostwa Powiatowego odpowiedniego do miejsca zamieszkania
kandydata lub bezpośrednio na adres Placówki:

Zespół Szkół i Placówek im. Ignacego Solarza
Smolnica 51
74-400 Dębno
woj. zachodniopomorskie

W razie pytań prosimy dzwonić: tel. 95 760 14 94

3

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Skierowanie nieletniego do Ośrodka wydawane jest przez Starostę Powiatu odpowiedniego
do miejsca zamieszkania kandydata (w przypadku pośrednictwa Starostwa)
2. Podanie rodziców/ prawnych opiekunów,
3. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
ze względu

na

zaburzenia

zachowania,

zagrożenie

niedostosowaniem

społecznym

lub niedostosowanie społeczne.
4. Odpis aktu urodzenia dziecka, z potwierdzeniem nr. PESEL,
5. Trzy zdjęcia legitymacyjne,
6. Poświadczenie zameldowania stałego lub tymczasowego,
7. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym,
8. Dokumentacja medycznej (karta zdrowia dziecka oraz kserokopia karty szczepień),
9. Ostatnie świadectwo szkolne,
10. Opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (jeżeli została wydana),
11. Opinia szkolnego pedagoga i wychowawcy klasy,
12. Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego – jeśli została wydana,
13. Opinia psychiatryczna – jeśli została wydana.
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