Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Pod Żaglami w Pomorskiej Wsi przeznaczony jest dla chłopców uczniów szkół podstawowych.
Pobyt dziecka w internacie, oraz nauka w szkole są bezpłatne. Odpłatne jest jedynie wyżywienie
dziecka, naliczane za dzień pobytu dziecka w placówce.
Przyjęcie do placówki może nastąpić na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego z zastosowaniem
poniższej procedury:

Rezerwacja miejsca w MOS:
1.

Kontakt z MOS

Kontakt telefoniczny lub osobisty z placówką, w celu zweryfikowania czy jest wolne miejsce w danej
grupie/klasie. (Tel. 733 250 244/ b.mazurek@sir.elblag.pl) i wpisania dziecka na listę kandydantów.
2.

Dostarczenie dokumentów:
Przesłanie mailem (b.mazurek@sir.elblag.pl), lub dostarczenie osobiście:

a) Wniosku o przyjęcie do MOS (wzór w załączeniu)
b) kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (*w przypadku procesu wydawania
orzeczenia przez poradnie pedagogiczno-psychologiczną możliwe jest przedłużenie terminu
przedłożenia orzeczenia)

Przyjęcie do MOS:
1.

Zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

Dokumenty wymagane w dniu przyjęcia (wszystkie poniższe dokumenty należy złożyć w oryginale):
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna )
- odpis aktu urodzenia ( Urząd Stanu Cywilnego )
- świadectwo szkolne z ostatniego roku szkolnego
- kwestionariusz wypełniony przez opiekuna prawnego (wypełniany na miejscu w MOS)
- 2 zdjęcia legitymacyjne 30X42 mm podpisane na odwrocie
Dodatkowe informacje (nieobowiązkowe):
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia psychicznego i aplikowanych lekach (w przypadku
kontaktu ze specjalistą )

- wypisy ze szpitala ( w przypadku pobytu w placówkach leczniczej )
- opinie psychologiczno-pedagogiczne ( jeśli zostały wydane )
- opinia pedagoga lub wychowawcy ze szkoły macierzystej ( jeśli zostały wydane )
- opinia kuratora ( jeśli jest prowadzony nadzór )
- inne orzeczenia ( jeśli zostały wydane )
2. Jak wyposażyć dziecko?
Dziecko w trakcie przyjęcia powinno być wyposażone w następujące rzeczy: - Ubrania i obuwie odpowiednie dla pory roku i do poruszania się po internacie
- Strój sportowy i kąpielowy
- Zeszyty i przybory piśmiennicze
WAŻNE!!! Dziecko może posiadać urządzenia elektroniczne: telefon komórkowy (przechowywany w
depozycie i wydawany o określonych porach), przenośne odtwarzacze muzyki, laptop, itp. Jednak
placówka nie ponosi za nie odpowiedzialności

