
Drogi Rodzicu!  

Jeżeli od pewnego czasu masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem w postaci: 

 opóźnień w nauce i niepowodzeń w szkole 
 wysokiego poziomu napięć emocjonalnych (agresja lub apatia)  
 konfliktów z prawem 
 buntu przeciw autorytetom 
 sięgania po środki zmieniające nastrój (papierosy,  alkohol, narkotyki, dopalacze, 

środki farmakologiczne itp.) 
 nadpobudliwości psychoruchowej 
 niskiej higieny osobistej (braku nawyków higieniczno- porządkowych oraz żywieniowych) 
 uzależnienia od Internetu i telefonu komórkowego, 

wówczas: 

1. Zwróć się o pomoc do najbliższej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w celu wydania 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym 

2. Z posiadanym orzeczeniem, zwróć się do starostwa o wydanie skierowania do Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii. 

3. Pamiętaj, aby uwzględnić wolę dziecka, ponieważ : CHCIEĆ ZNACZY MÓC!” 

 

W trakcie procesu rekrutacji, innymi wymaganymi dokumentami są: 

1. Umotywowany wniosek (prośba) rodziców/opiekunów prawnych o przyjęcie dziecka do MOS 
w Giżycku, podpisany przez oboje rodziców, jeżeli sprawują władzę rodzicielską.  
W przypadku, gdy któreś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską, wymagane jest 
stosowne postanowienie sądu. 

2. Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny arkusz ocen + świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej. 

3. Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy. 
4. Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem chorób 

przewlekłych, przyjmowania stałych leków i leczenia psychiatrycznego. Dokumentacja 
medyczna, w tym karty zdrowia i szczepień.  

5. Akt urodzenia oraz numer PESEL. 
6. Aktualny wywiad środowiskowy (w przypadku, gdy ustanowiony jest kurator) wraz 

z postanowieniem sądu o jego ustanowieniu. 
7. Oświadczenie dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem. 
8. Aktualne zdjęcia legitymacyjne (2 sztuki). 
9. Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawniej Rodzinny Ośrodek 

Diagnostyczno-Konsultacyjny), jeżeli było przeprowadzone badania. 
 

 



Jak wyposażyć dziecko?  

W dniu przyjęcia dziecka do Ośrodka, powinno być ono wyposażone w podstawowe przedmioty, 
takie jak: 

 środki higieny osobistej ( 2 ręczniki, szczoteczka do zębów, pasta, mydło, szampon), 
 bielizna (minimum 3 zmiany- majtki, skarpety, koszulki), 
 strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia na basenie (kąpielówki, strój 

kąpielowy), 
 odpowiednie obuwie dostosowane do pory roku oraz zajęć (kapcie lub klapki kąpielowe, 

obuwie wyjściowe i sportowe), 
 stosowne do pory roku ubranie, ze szczególnym uwzględnieniem pory deszczowej i zimowej, 
 plecak i artykuły szkolne (długopisy, ołówki, kolorowe przybory piśmiennicze, gumka, linijka, 

ekierka, cyrkiel, zeszyty przedmiotowe), 
 w razie potrzeby leki zalecone przez lekarza. 

 

Wejściówka 

Każdy nowo przybyły do Ośrodka wychowanek, powinien przynieść ze sobą kilka rzeczy dla placówki:  

a) książka (podpisana przez siebie)- nie może to być podręcznik szkolny, 
b) 1 test na zawartość narkotyków (nie zrobiony), 
c) szczotka/mop lub antyrama pleksi o wymiarach minimum 30 x 40cm.  


