
DLA KOGO ?

Młodzież  z  trudnościami  w  nauce

Młodzież  sprawiająca  problemy

wychowawcze  (w  szkole ,  w  domu)

Młodzież  wymagająca  stosowania  specjalnej

organizacji  nauki ,  metod  pracy  oraz  pomocy

psychologiczno- pedagogicznej  i  socjoterapii

Młodzież  niedostosowana  społecznie

 

KADRA

Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy,
Psycholodzy, Terapeuci EEG Biofeedback,

Terapeuci TZA/ART

PLACÓWKA

7  klas  lekcyjnych  wyposażonych  w  tablice

interaktywne

2  pracownie  komputerowe

15  czteroosobowych  pokoi

5  świetlic  grupowych

2  sale  TV

2  kuchnie  do  dyspozycji  wychowanków

2  sale  socjoterapii

gabinet  EEG  Biofeedback

gabinet  pomocy  przedmedycznej

salka  gimnastyczna

siłownia

biblioteka

jadalnia

 

OFERTA

całodobowa  opieka  dla  wszystkich

wychowanków  

nauka  w  szkole ,  w  klasach  7-8  SP

socjoterapia

terapia  EEG  Biofeedback

terapia  TZA/ART

współpraca  ze  specjalistami

pomoc  w  nadrabianiu  zaległości  szkolnych

zajęcia  rozwijające  zainteresowania  uczniów :

sportowe

filmowe

kulturalne

komputerowe

plastyczne

turystyczne

fotograficzne

językowe

"Grywalizacja" - zajęcia  dla  miłośników  gier

planszowych

wycieczki  oraz  obozy

wolontariat

konkursy

udział  w  projektach

ZASADY

PRZYJĘCIA

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
SOCJOTERAPII (MOS)

Wniosek  rodzica

wymagana  dokumentacja :
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego  wydane  ze  względu  na

zagrożenie  niedostosowaniem  społecznym

inne  orzeczenia  (o  ile  zostały  wydane)

odpis  aktu  urodzenia

potwierdzenie  zameldowania

opinie  wydane  przez  Poradnię

Psychologiczno  - Pedagogiczną  (o  ile

zostały  wydane)

opinie  ze  szkoły

świadectwo  z  ostatniego  roku  szkolnego
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY (MOW)

Postanowienie  sądu

WSPÓŁPRACA

Starostwo  Powiatowe  w  Oławie

Poradnia  psychologiczno-pedagogiczna

POZ  "Hipokrates" w  Oławie

Poradnia  Zdrowia  Psychicznego  we

Wrocławiu

Mobilne  Centrum  Informacji  Zawodowej  przy

OHP  we  Wrocławiu

Urząd  Miasta  Oława

Parafia  P/W  Miłosierdzia  Bożego  w  Oławie



GDZIE JESTEŚMY

Zespół  Placówek  Resocjalizacyjno  -

Socjoterapeutycznychw  Oławie

Ks .  F .  Kutrowskiego  31A

55-200  Oława

TZespół  Placówek  Resocjalizacyjno  -

Socjoterapeutycznychw  Oławie

Ks .  F .  Kutrowskiego  31A

55-200  Oława

Tel/fax :  0-71  31  33  744

505  - 302  - 560  (pedagog  MOS)

e-mail :  osw .olawa@interia .pl

e-mail :  zprs@mos .olawa .pl

GALERIA

ZESPÓŁ
PLACÓWEK

RESOCJALIZACYJNO-

SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

W

OŁAWIE


