
Etapy umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

w Ostrowcu Swiętokrzyskim , ul. Sienkiewicza 67 

Aby umieścić dziecko w naszej placówce należy: 

1. Skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście. 

Przekażemy Państwu wszystkie szczegóły  i pomożemy w załatwianiu 

formalności. Poinformujemy, czy mamy wolne miejsca w danej klasie 

szkoły podstawowej lub szkoły branżowej I stopnia. W szkole branżowej 

I stopnia kształcimy w zawodach: Kucharz i Monter. Udzielimy również 

wstępnej informacji, czy dziecko może być przyjęte do MOS w Ostrowcu 

Swiętokrzyskim.  

2. Jeśli mamy miejsce w danej klasie, wówczas poprosimy o przesłanie do 

nas orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* z uwagi na 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz podanie do Dyrektora o  

przyjęcie do MOS. (Pobierz)  

3. Poprosimy o wypełnienie i odesłanie Kwestionariusza Rekrutacji do 

MOS. Pobierz 

Orzeczenie, podanie i kwestionariusz rekrutacyjny  dostarczamy   na trzy  

sposoby: 

• Osobiście (po uprzednim telefonicznym umówieniu się)   

• Tradycyjną pocztą na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii   

ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski  

• Mailem: pdmsosw@poczta.fm lub kontakt@mos.ostrowiec.pl 

4. W toku prac Komisji Rekrutacyjnej możemy poprosić o przesłanie 

dodatkowych dokumentów i informacji. Pobierz  

5. Wzory pism oraz wykaz niezbędnych dokumentów są dostępne na stronie 

internetowej MOS w Ostrowcu Sw. Będziemy się z Państwem 

kontaktować i na bieżąco informować o postępach w procesie rekrutacji. 

Pobierz 

6. Jeśli Komisja Rekrutacyjna zaakceptuje kandydata – rodzic/opiekun 

prawny składa Wniosek  do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta  

w miejscu zamieszkania.  

7. Obowiązują  dwie różne  ścieżki w zależności od tego, czy  kandydat 

jest mieszkańcem Powiatu Ostrowieckiego czy nie.  

I ścieżka 

Dla kandydata z terenu Powiatu Ostrowieckiego:  

mailto:pdmsosw@poczta.fm
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Jeśli Komisja Rekrutacyjna zaakceptuje kandydata – rodzic/opiekun prawny 

składa Wniosek  do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw. Pracownicy 

Starostwa będą już prowadzić dalej procedurę związaną ze Skierowaniem. 

Wniosek – Pobierz  

Miejsce załatwienia sprawy:  

Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych , IIp. Pokój 203,  

ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski.  

II ścieżka 

Dla kandydata  spoza  terenu Powiatu Ostrowieckiego: 

Należy pobrać i wypełnić Wniosek (przykładowy)   Pobierz 

Następnie należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego bądź Urzędu Miasta  

w miejscu Państwa zamieszkania. Należy zabrać orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego (oryginał). Można przekazać w starostwie/urzędzie 

informację, iż uzgodniliście  Państwo przyjęcie dziecka do naszej placówki. 

Pracownicy starostwa/urzędu będą już prowadzić dalej procedurę związaną ze 

Skierowaniem. 

8. Po wydaniu dokumentu (skierowania przez Starostę) ustalimy datę 

dowiezienia dziecka do MOS. Podamy, jakie dokumenty należy jeszcze 

dostarczyć do Ośrodka.  

(w oryginale lub kopi)  

9. W toku rekrutacji pewne dokumenty przesłane są mailem lub scanem, 

więc ważne dokumenty takie jak orzeczenie, skrócony akt urodzenia, 

zgody i oświadczenia itd. będziemy chcieli zobaczyć w oryginale.  

10.  Powodzenia!  

 

*Uwaga! 

Jeśli nie mają Państwo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi 

na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, to należy : 

Złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym w miejscu Państwa zamieszkania.  Poradnia 

powinna Państwu udzielić wszelkich informacji i określić jaki jest czas wydania 

orzeczenia. 

 


