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     Nasz Ośrodek przyjmuje 

chłopców w normie intelektualnej 

na wniosek rodzica/opiekuna 

prawnego na podstawie orze-

czenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego  wydawanego 

przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. Ośrodek daje 

szanse na ukończenie szkoły 

podstawowej. 

      

Zapraszamy na naszą stronę 

internetową:  

www-mos-sloneczko.pl 
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Masz problemy? 
Jest szansa! 

Zapraszamy! :) 
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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
położony jest w uzdrowiskowej czę-
ści Jeleniej Góry—Cieplicach Ślą-
skich-Zdroju. Piękna lokalizacja 
w Kotlinie Jeleniogórskiej umożliwia 
naszym wychowankom poznanie 
w a l o r ó w  t u r y s t y c z n o -
krajoznawczych Karkonoszy, Gór 

Kaczawskich, 
Gór Izerskich 
i Rudaw Ja-
nowickich. 

Ośrodek dys-
ponuje 48 

miejscami. 

W ośrodku funkcjonuje internat 
(4 grupy wychowawcze) i szkoła 
podstawowa ( klasy 4-8).  Każda 
grupa liczy od 8-12 wychowanków, 
a pokoje są 2 i 3– osobowe, co za-
pewnia kameralną i rodzinną atmos-
ferę. 

Placówka dysponuje: wielofunkcyj-
nym boiskiem typu „orlik” z oświe-
tleniem, siłownią, małą salą gimna-
styczną,  biblioteką z czytelnią, pra-
cownią komputerową z tablicą inte-
raktywną.  

W ofercie ośrodka prowadzimy zaję-
cia: socjoterapii, arteterapii, terapii 
pedagogicznej i psychologicznej, 
komputerowe, żywego słowa, spor-
towe, turystyczno-krajoznawcze. 
W pobliżu ośrodka znajdują się Ter-
my Cieplickie, gdzie nasi wycho-
wankowie biorą udział w zajęciach 
pływackich z instruktorem (nauka 
pływania) - 1 raz w tygodniu.  

Dysponujemy dwoma busami 

i jednym samochodem 
osobowym, dzięki którym 
nasi wychowankowie ma-
ją możliwość uczestnicze-
nia w licznych wyciecz-
kach krajoznawczych oraz 
uprawiania sportów zi-
mowych (narciarstwo bie-
gowe— Góry Izerskie). 

Zapewniamy również 
naszym podopiecznym 

opiekę medyczną—
vis a vis ośrodka 
znajduje się wielo-
s p e c j a l i s t y c z n a 
przychodnia lekar-
ska. 

Młodzieżowy Ośro-
dek Socjoterapii 
przeznaczony jest 
dla chłopców prze-

jawiających zaburzenia emocjonalne, zaburzenia 
zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym. Oferta nasza adresowana jest także 
do tych chłopców, którzy ze względu na deficyty 
poznawcze wymagają wspomagania edukacyjnego 
w procesie  nauczania. Szkoła nasza umożliwia 
uczniom z dużym opóźnieniem szkolnym  promo-
cję śródroczną do klasy programowo wyższej. 

Nasza placówka prowadzi zintegrowaną działal-
ność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
zapewniając właściwe warunki rozwojowo-
wychowawcze, socjalizację wychowanków i przy-
gotowanie ich do  życia.  

Praca z dzieckiem jest zindywidualizowana, dosto-
sowana do jego możliwości i potrzeb psychofizycz-
nych, zgodnie  z zaleceniami Poradni Psycholo-
giczno—Pedagogicznej. Działania kadry nauczy-
cielskiej i wychowawczej zmierzają do wyrobienia 
pożądanych nawyków,  opanowania zasad kultury 

osobistej, integracji ze środowiskiem 
o prawidłowych wzorcach społecz-
nych.  

W Młodzieżowym Ośrodku Socjote-
rapii stosujemy punktowy system 
motywacyjno-oceniający, który uła-
twia wychowankom zmianę postaw 
i buduje poczucie własnej wartości 
i sprawstwa. Tradycją naszej pla-
cówki są coroczne wyjazdy nad mo-
rze, do Dąbek w ramach  nagrody 
za dobre wyniki w  nauce i zacho-
waniu. 

Jak dojechać? 
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