
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
SOCJOTERAPII W

OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM

WMłodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii znajdują się:
1) Publiczna Szkoła
Podstawowa –klasy V-VIII
2) Szkoła Branżowa
w zawodach:

 Kucharz
 Monter suchej
zabudowy

Naszych uczniów wspieramy:

 w trudnościach szkolnych,
 konfliktach rodzinnych,
 relacjach rówieśniczych,
 radzeniu sobie z sytuacjami

trudnymi, bolesnymi,
 rozwijaniu umiejętności,
 poznawaniu siebie,
 odkrywaniu swoich mocnych

stron, potencjału,
przygotowaniu do
samodzielnego życia

W naszej „ekipie”:
 znajdziesz akceptację i

życzliwych Ci ludzi,
 będziesz mógł rozwijać

zainteresowania,
 poznasz zasady budowania

relacje z dorosłymi i
rówieśnikami,

 nauczysz się sposobów
radzenia sobie z agresją i
złością,

 masz szansę nauczyć się
rozumienia własnych i
cudzych emocji,

 poprawisz swoją sytuację
szkolną,

 możesz nawiązać nowe
znajomości, zdobyć przyjaźnie.

Kontakt z nami :

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
SOCJOTERAPII - OSTROWIEC

ŚWIĘTOKRZYSKI,
ul.Sienkiewicza 67

www.mos.ostrowiec.pl
Tel.412662274



W MOS przebyWa MłOdzież ze
SpecjalnyMi pOtrzebaMi

WychOWaWczyMi i
edukacyjnyMi.

Ośrodek posiada 72 miejsca i jest
placówką przeznaczoną dla chłopców:
1) w normie intelektualnej,
2) z zaburzeniami rozwojowymi,
3) z trudnościami w uczeniu się,
4) zagrożonej niedostosowaniem
społecznym,

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci na
podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno-pedagogicznej i
wniosku rodziców.

OFerta MOS

MOS poza edukacją oferuje dzieciom i
młodzieży pomoc psychologiczno-
pedagogiczną, terapeutyczną oraz
zajęcia rozwijające zainteresowania ,
m. innymi:

- zajęcia plastyczne
- zajęcia sportowe ( siłownia, piłka

halowa),

- zajęcia komputerowe w pracowni
informatycznej

- turystykę.
Naszych uczniów przygotujemy

efektywnie do egzaminów, tak na
koniec szkoły podstawowej jak i

egzaminów zawodowych

W OśrOdku działa

StOWarzySzenie Od – nOWa.

Stowarzyszenie poprzez swoje
działania podejmuje oraz
promuje inicjatywy w zakresie
edukacji, oświaty i wychowania,
ekologii i ochrony środowiska,
kultury i sztuki, sportu i turystyki
a także ochrony i promocji
zdrowia. Stowarzyszenie jest
organizacją otwartą
i dostępną dla każdego, kto
pragnie włączyć się w
realizację jego celów .

Zadzwoń, napisz, przyjdź…
Postaramy się odpowiedzieć na

wszystkie Twoje pytania!


