PROCEDURA KIEROWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
DO MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które z powodu
zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym
są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii.
Rekrutacja do ośrodka odbywa się w trybie pozasądowym, na wniosek rodziców
oraz na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Uczeń/Uczennica wykazuje przejawy zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne
↓
RODZIC/OPIEKUN PRAWNY
↓
Rodzic/opiekun prawny składa wniosek do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o
wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie
niedostosowaniem społecznym, zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne (w
przygotowaniu wniosku może pomóc pedagog szkolny lub dyrektor szkoły).
↓
Poradnia informuje rodzica o terminie i godzinie spotkania, diagnozuje dziecko, wyznacza
termin posiedzenia zespołu orzekającego i następnie wydaje orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
↓
Rodzic/opiekun prawny kontaktuje się z dyrektorem wybranego ośrodka (poniżej sposób
jego wybierania) i po uzyskaniu zgody na przyjęcie dziecka zgłasza się do Starosty
Białobrzeskiego z wnioskiem o skierowanie dziecka do wybranego młodzieżowego ośrodka
socjoterapii (wzór wniosku do pobrania poniżej oraz na stronie Starostwa w zakładce:
dla mieszkańca → ogłoszenia i dokumenty → Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu)
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2) dokumentacja stanu zdrowia (karta zdrowia, karta szczepień, zaświadczenie o
aktualnym stanie zdrowia);
3) skrócony odpis aktu urodzenia;
4) w przypadku opiekunów prawnych – dokument o ustanowieniu prawnego opiekuna
(postanowienie sądu).
Dodatkowe dokumenty w postaci m.in. świadectwa szkolnego, poświadczenia zameldowania
itp. mogą być wymagane przez właściwy młodzieżowy ośrodek socjoterapii.
↓
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, I piętro,
pok. Nr 12 lub w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu tut. urzędu, II piętro,
pok. Nr 25.

↓
Ponieważ na terenie Powiatu Białobrzeskiego nie ma młodzieżowego ośrodka socjoterapii,
Starosta Białobrzeski nie może od razu wydać skierowania, tylko występuje o zgodę do
Starosty właściwego ze względu na położenie młodzieżowego ośrodka socjoterapii i po
uzyskaniu takiej zgody Starosta Białobrzeski wydaje skierowanie do ośrodka.
↓
Rodzic/opiekun prawny po otrzymaniu skierowania kontaktuje się z dyrektorem danego
ośrodka w celu ustalenia terminu umieszczenia dziecka w placówce, następnie zawozi
dziecko do ośrodka.
Sposób wybierania młodzieżowego ośrodka socjoterapii:
- wchodzimy na stronę internetową: https://www.systemkierowania.ore.edu.pl/placowka
pojawi się wyszukiwarka placówek i następnie wybieramy typ placówki - MOS jest placówką
socjoterapeutyczną lub socjoterapeutyczną z rewalidacją (zaznaczamy wtedy, gdy dziecko
jest upośledzone umysłowo w stopniu lekkim). Po wybraniu szczegółów wyszukiwania
i kliknięciu przycisku „filtruj” pojawią się dane adresowe i dane o liczbie ośrodków
w danym obszarze. Przykładowy wybór:

Po kliknięciu w nazwę placówki pojawią się dane szczegółowe:

Białobrzegi, dnia ……………………..
(data)

………………………………………
(imię i nazwisko rodziców/opiekunów)

………………………………………

………………………………………
(adres zamieszkania)

………………………………………
(telefon kontaktowy)

STAROSTA BIAŁOBRZESKI
WNIOSEK O SKIEROWANIE DZIECKA
DO MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII
Zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mojego/mojej* syna/córki*
………………………………………….….. ur. ……………………..…………
(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

w ………………………. zam. …………………………………………………...
(miejsce urodzenia)

(adres zamieszkania dziecka)

do ……………………………………………………………..………………..…
(ośrodek o który rodzice/opiekunowie prawni występują

………………………………………………………………………..……...……
oraz szkoła/klasa do której dziecko ma uczęszczać)

zgodnie z orzeczeniem ……………………..……………………..……………
(nazwa dokumentu orzekającego, opinii)

Nr …………………….. z dnia ………………., wydanym przez Poradnię
Psychologiczno – Pedagogiczną w ……………………………………………. .
W załączeniu:
1)
2)
3)
4)

orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej;
dokumentacja stanu zdrowia (karty zdrowia, szczepień itp.);
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
w przypadku opiekunów prawnych – dokument o ustanowieniu prawnego opiekuna
(postanowienie sądu).

Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 ze zm.) w celach związanych z uzyskaniem
skierowania.
…………………………………………………………..
(podpis rodziców/opiekunów)
* niepotrzebne skreślić

