
 

 

Regulamin rekrutacji  

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu  

Regulamin został opracowany na podstawie § 3  Statutu Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu Swiętokrzyskim. 

1. Wychowankowie przyjmowani są do ośrodka na podstawie orzeczenia 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

wniosku  rodziców lub opiekunów prawnych. Podanie do  MOS  (wraz z 

załącznikami) znajduje się na stronie internetowej placówki  

www.mos.ostrowiec.pl  Można je dostarczyć  osobiście, przysłać na adres 

pocztą tradycyjną na adres Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu , 

ul. Sienkiewicza 67, 27-400 Ostrowiec św.,  przesłać  drogą elektroniczną na 

adres: pdmsosw@poczta.fm  lub kontakt@mos.ostrowiec.pl 

Przewodnik  dla rodzica / opiekuna prawnego ułatwiający umieszczenie  ucznia 

w MOS : Pobierz 

2.  Do ośrodka przyjmowani są wychowankowie posiadający aktualne 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym wydane przez poradnię psychologiczno-

pedagogiczną.  

3. Wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest młodzież w wieku 

10- 18 lat, w normie intelektualnej, zagrożona niedostosowaniem społecznym. 

W uzasadnionych przypadkach wychowankami mogą być także osoby powyżej 

18 roku życia, jeżeli jest to niezbędne z powodu kontynuowania nauki (jednakże 

ich pobyt w Ośrodku wiąże się z zawarciem z wychowankiem kontraktu).  

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nie jest placówką opieki całkowitej, 

dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, powinny 

pozostawać pod opieką rodziny zastępczej, wskazanego przez sąd opiekuna 

prawnego lub całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
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mailto:pdmsosw@poczta.fm
mailto:kontakt@mos.ostrowiec.pl


 

 

5.   Do ośrodka przyjmuje się dzieci i młodzież, która nie ukończyła 

osiemnastego roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej, bez 

niepełnosprawności sprzężonej.  

6. W toku rekrutacji niezbędne jest przedłożenie pełnej dokumentacji medycznej 

poświadczającej stan zdrowia dziecka. 

 7. Zatajenie ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka może 

skutkować skreśleniem z listy wychowanków w trybie administracyjnym. 

 8.  Dyrektor zgodnie ze statutem placówki  powołuje komisję kwalifikacyjną, 

która analizuje podania oraz pełną dokumentację i kwalifikuje wychowanków 

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu.  

9.  Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji: 

a) Umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o 

przyjęcie dziecka do MOS podpisany przez oboje rodziców, jeżeli 

mają oboje władzę rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną 

władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu.  

b) Ostatnie świadectwo szkolne + lub  świadectwo szkolne  ukończenia 

szkoły podstawowej.  

c) Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka. W przypadku zgłoszenia, 

że dziecko się leczy i przyjmuje leki na stałe prosimy o załączenie 

dokumentacji medycznej. 

d) Inne dokumenty ułatwiające diagnozę potrzeb edukacyjnych i 

terapeutycznych  Wszelkie posiadane opinie: pedagoga, psychologa, 

wychowawcy klasy, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

opinie psychiatryczne; (jeśli zostały wydane) 

e) Dokumentacja medyczna- Karta Zdrowia, wypisy ze szpitala, 

posiadane informacje dotyczące efektów leczenia, przepisane leki; 

(jeśli dotyczy) 

f) Jeżeli było przeprowadzone badanie- opinię wydaną przez Zespół 



 

 

Opiniodawczy Sądowych Specjalistów; (jeśli dotyczy) 

g) Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL 

dziecka; 

h) Numer kontaktowy do opiekuna prawnego w celu usprawnienia 

komunikacji; 

i) Zdjęcie legitymacyjne (1 szt. - aktualne). 

10.  W przypadku stwierdzenia przez Komisję  braków w wymaganych 

dokumentach, Komisja zwraca się telefonicznie lub  pisemnie o uzupełnienie 

dokumentacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma. Niedotrzymanie 

terminu uzupełnienia braków formalnych może skutkować przerwaniem procesu 

rekrutacji wychowanka z wynikiem negatywnym (odmową przyjęcia). 

11.  Wychowankowie, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji do 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu św., natomiast nie zostali 

przyjęci z powodu braku miejsc zostają wpisani na listę rezerwową i zostaną 

przyjęci niezwłocznie po zwolnieniu się miejsca. 

12.  Rezygnacji z umieszczenia na  liście rezerwowej może dokonać jedynie 

opiekun prawny wychowanka składając pisemny wniosek. 

14. W przypadku pisemnej rezygnacji opiekuna prawnego z dalszej rekrutacji 

do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ostrowcu  wszelkie dokumenty 

zgromadzone w procesie rekrutacji  zostaną odesłane do odpowiednio: starostwa 

powiatowego bądź urzędu miasta w miejscu zamieszkania wychowanka. 

komisja kwalifikacyjna informuje pisemnie opiekunów prawnych o miejscu 

odesłania dokumentów. 

13. Komisja może zaprosić wychowanka wraz z rodzicami/opiekunami na 

rozmowę kwalifikacyjną  

14. Komisja informuje  rodziców/ opiekunów o zakwalifikowaniu do MOS. 



 

 

15. Wyposażenie dziecka. Dziecko w trakcie przyjęcia powinno być 

wyposażone w następujące rzeczy i przybory: Pobierz  

16. W Ośrodku po otrzymaniu informacji o przyjęciu i dostarczeniu 

wymaganych dokumentów rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać oproszeni 

o wypełnienie dodatkowej dokumentacji, (lub po pobraniu ze strony 

internetowe MOS)   

Zgody: 

a. zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

b. Zgoda na leczenie szpitalne 

c. Zgoda na podawanie leków,  

(jeśli jest zaświadczenie lekarza specjalisty, dawkowanie leków) 

 

d. Upoważnienie do podawania leków stałych  

(jeżeli jest zaświadczenie lekarza) 

e. Informacja o powiadamianiu placówki o nieobecnościach  

f. Informacja o regularnym odbieraniu dziecka z placówki, wyposażeniu 

w niezbędne przybory, środki higieny, odzież, obuwie itp. 

Oświadczenia: 

g. Częstotliwości wyjazdu wychowanka z placówki, zobowiązanie do 

ustalenia Harmonogramu wyjazdów na przepustki,  

h. Samodzielnych wyjazdów do domów 

i. Na uczestnictwo w lekcjach religii 

j. O przeprowadzaniu badań na zawartość alkoholu, narkotyków, gdy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie 

k. Na wycieczki, biwaki, rajdy 

l. Na kontrole i leczenie stomatologiczne 

m. Inne, 

17. Po przyjęciu do placówki wychowanek wraz z rodzicem/opiekunem 

prawnym podpisuje regulamin pobytu a dorosły wychowanek podpisuje  

kontrakt, jest zaznajamiany z warunkami i zasadami pobytu.  

 
 


