
Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

 
W celu zwiększenia Państwa komfortu w kontaktach z dziećmi, od 01.09.2016r. obowiązywać 

będą nowe ustalenia dotyczące terminów i godzin rozmów telefonicznych z dziećmi! 

 

 

Możecie Państwo porozmawiać z dzieckiem: 

 od poniedziałku do piątku 

w godzinach 17.00-19.00 i 20.00-21.00  

 

 w weekendy godziny są nieograniczone, jednak nie później niż do godz. 20.30 
 

pod nr telefonu kom. 505-302-860 

 

 Prosimy Państwa o wyrozumiałość, gdyż nie zawsze uda się Państwu skontaktować z dzieckiem  

w wyżej wyznaczonych godzinach, z uwagi na plan dnia i jego doraźne zmiany (np. przedłużające się 

zajęcia lub pobyt wychowanków poza budynkiem)  

 

Dodatkowo wychowankowie w każdy czwartek, będę mieli możliwość skontaktowania się                    

z Państwem telefonicznie. 

 

Prosimy również aby prowadzone przez Państwa rozmowy nie były zbyt długie, gdyż w placówce 

przebywa 24 wychowanków i każdy z nich chciałby mieć możliwość choćby krótkiej rozmowy                           

z najbliższymi.  

 

Nie obarczajcie Państwo również swoich dzieci problemami i trudnymi dla nich informacjami, na 

które nie mogą mieć wpływu z uwagi na pobyt w placówce. Takie sytuacje powodują u wychowanków 

stany obniżonego nastroju, napięcia czy nawet agresji.  

W przypadku konieczności przekazania trudnych informacji prosimy najpierw o kontakt z 

wychowawcą, pedagogiem, psychologiem! Udzielimy Państwu wsparcia i pomocy w przygotowaniu 

dziecka na przyjęcie informacji. 

 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umożliwienia wychowankowi rozmowy lub widzenia z 

rodzicem/opiekunem w przypadku stwierdzenia, że osoba ta może być pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających. O takich sytuacjach informujemy  Sąd Rodzinny. 

 

 Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych z pedagogiem i psychologiem pod nr telefonu 

71-313-37-44 wew. 22 oraz osobistych w trakcie odwiedzin dziecka w Ośrodku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie 

wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

 
W celu zwiększenia Państwa komfortu w kontaktach z dziećmi, od 01.09.2016r. obowiązywać 

będą nowe ustalenia dotyczące terminów i godzin rozmów telefonicznych z dziećmi! 

Możecie Państwo porozmawiać z dzieckiem: 

  

 od poniedziałku do piątku w godzinach:  

od zakończenia zajęć edukacyjnych do godziny 21.00 (z pominięciem zajęć nauki własnej, 

zajęć programowych, wyjść na posiłki czy poza teren budynku) 

 

 w weekendy bez ograniczeń, jednak nie później niż do godz. 21.00                                                          

(z pominięciem obowiązkowych zajęć grupowych, wyjść na posiłki czy poza tern budynku)  
 

pod nr telefonu kom. 502 772 265   

 

 Prosimy Państwa o wyrozumiałość, gdyż nie zawsze uda się Państwu skontaktować z dzieckiem           

w wyżej wyznaczonych godzinach, z uwagi na plan dnia i jego doraźne zmiany (np. przedłużające się 

zajęcia lub pobyt wychowanków poza budynkiem)  

 

Dodatkowo wychowankowie: 

 grupy I w każdy wtorek 

 grupy II w każdą środę 

 grupy III w każdy czwartek 

 będę mieli możliwość skontaktowania się  z Państwem telefonicznie. 

 

Prosimy również aby prowadzone przez Państwa rozmowy nie były zbyt długie, gdyż w placówce 

przebywa 24 wychowanków i każdy z nich chciałby mieć możliwość choćby krótkiej rozmowy                          

z najbliższymi.  

Nie obarczajcie Państwo również swoich dzieci problemami i trudnymi dla nich informacjami, na 

które nie mogą mieć wpływu z uwagi na pobyt w placówce. Takie sytuacje powodują u wychowanków 

stany obniżonego nastroju, napięcia czy nawet agresji.  

W przypadku konieczności przekazania trudnych informacji prosimy najpierw o kontakt               

z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem! Udzielimy Państwu wsparcia i pomocy w 

przygotowaniu dziecka na przyjęcie informacji. 

 
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umożliwienia wychowankowi rozmowy lub widzenia z 

rodzicem/opiekunem w przypadku stwierdzenia, że osoba ta może być pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających. O takich sytuacjach informujemy  Sąd Rodzinny. 

 

 Zachęcamy również do kontaktów telefonicznych z pedagogiem i psychologiem pod nr telefonu 

71-313-37-44 wew. 25 lub 505 302 560 oraz osobistych w trakcie odwiedzin dziecka w Ośrodku. 

 

 


