
WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI DLA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
WYCHOWANKA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W DOBRODZIENIU

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Pełna nazwa placówki brzmi: Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Piastowskiej 35 w Dobrodzieniu.
3. Telefon kontaktowy: 0-34 35 75 248, 784 348 868.
4. Ośrodek prowadzi działalność edukacyjno- terapeutyczną dla chłopców w formie pracy całodobowej
jako placówka feryjna.

GŁÓWNE CELE OŚRODKA
§ 2

1. Celem  Ośrodka  jest  udzielanie  pomocy  psychoedukacyjnej  wychowankom,  którzy  z  powodu
zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym zagrożeni są
niedostosowaniem społecznym.
2. Celem  Ośrodka  jest  także  eliminowanie  przyczyn  i  przejawów  zaburzeń  w  zachowaniu
podopiecznych poprzez przygotowywanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi
i prawnymi.
3. Realizując  powyższe  cele  Ośrodek  kieruje  się  obowiązującym prawem,  zarządzeniami  organów
nadzorujących pracę Ośrodka, dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie  i rozwój osobowy oraz zasadą
poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

WYJAZDY I PRZYJĘCIA WYCHOWANKA DO PLACÓWKI
§ 3

1. Wychowankowie są przyjmowani do placówki z przepustki:
w dni powszednie w godzinach 7:30 - 17:00  ( w piątek wychowankowie nie będą przyjmowani )
w niedzielę w godzinach 14:00- 17:00.
Sekretariat czynny od 7:30 – 15:30.
2. Rodzice/ opiekunowie prawni  zapewniają wychowankom środki czystości i higieny osobistej,
ubrania, obuwie i inne potrzebne rzeczy, ręcznik, kapcie, zeszyty, rzeczy piśmiennicze (spis potrzebnych
rzeczy  zamieszczony  jest  na  stronie  internetowej).  Należy  pamiętać  również  o  kieszonkowym  dla
dziecka/podopiecznego.
3. Wyjazd wychowanka na przepustkę oraz powrót z przepustki odbywa się w obecności rodzica/
opiekuna prawnego tj. osoby decyzyjnej do podpisania stosownych dokumentów.
4. Po każdej  przebytej chorobie wychowanka rodzic/ opiekun dostarcza  zaświadczenie od lekarza
o stanie zdrowia podopiecznego.



WIZYTY RODZICÓW/ ODWIEDZINY
§ 4

1. Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowanka  bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie
zakłóca  to  bieżącej  pracy  placówki  i  nie  koliduje  z  zajęciami  szkolnymi  lub  wychowawczymi  po
wcześniejszym  telefonicznym  poinformowaniu  pracowników  placówki.  W  przypadku  osób  spoza
rodziny jest to uzależnione od bieżącej pracy placówki i organizacji dnia. O długości i miejscu odwiedzin
decyduje  wychowawca,  biorąc  pod  uwagę  aktualną  sytuację  w  placówce,  organizację  pracy  placówki,
realizowane  zajęcia.  W  trosce  o  naszych  podopiecznych  osoby  pod  wpływem  alkoholu  nie  zostaną
wpuszczone do placówki.
Ośrodek nie zapewnia noclegu dla rodziców/opiekunów wychowanków.

DNI WOLNE OD NAUKI, DNI ŚWIĄTECZNE, FERIE ZIMOWE I WAKACJE LETNIE

§ 5

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest placówką otwartą, nastawioną na udział rodzica/ opiekuna
w procesie  socjoterapeutycznym wychowanka,  dlatego też konieczny jest  systematyczny kontakt  czy to
osobisty, czy w telefoniczny z wychowankiem, nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem.

2. Godziny dyżurów telefonicznych nauczycieli i wychowawców, zebrań z rodzicami, informacje
o dniach wolnych od nauki  uaktualniane są na stronie internetowej placówki www.mosdobrodzien.pl

3. Ponadto dni wolne od nauki (przynajmniej dwa weekendy w każdym miesiącu), święta, ferie zimowe
i wakacje letnie zgodnie z ideą socjoterapii wychowankowie spędzają  w domach rodzinnych/ placówkach
macierzystych celem podtrzymywania więzi.

INFORMACJE RÓŻNE

§ 6

1. Od  15  listopada  2010  r.  obowiązuje  znowelizowana  ustawa  antynikotynowa,  według  której
obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Za złamanie zakazu
grozi mandat do 500 zł.
2. W  przypadku  poważnego  wypadku wychowanka  lub/i  wyjazdu  do  szpitala  konieczny  jest
przyjazd na miejsce rodzica/ opiekuna celem podpisania odpowiednich dokumentów.
3. Wychowanek aby mógł uczestniczyć w wycieczkach musi posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.
4. Wychowanek  może  posiadać  własne  pieniądze  w  postaci  kieszonkowego  tylko
u   wychowawcy grupowego w indywidualnej teczce wychowanka.
5. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas ósmych przystępują do sprawdzianu ósmoklasisty.
6. Rodzic/  opiekun prawny informuje Ośrodek o każdorazowej zmianie adresu lub/  i  numeru
telefonu.

Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo również na stronie internetowej 
www.mosdobrodzien.pl.

 Przyjęłam/ąłem do wiadomości

                 …….…………………………..
                 (data i podpis rodziców / opiekuna)
        

http://www.mosdobrodzien.pl/

