
 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze Szkołą Podstawową 
ul. Gdyńska 8, 73-110 Stargard 

tel. +48 91 506 51 20 fax +48 91 506 51 21 
sekretariat@mos-stargard.edu.pl www.mos-stargard.edu.pl  

Stargard, 18 lipca 2019 r. 

 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 roku rozpoczyna działalność Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie – innowacyjna, niepubliczna placówka wraz ze szkołą 

podstawową na poziomie klas: IV, V, VI, VII i VIII, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. 

Nadal trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klasy V, VI, VII, VIII! 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców,  

którzy z powodu zaburzeń zachowania, funkcjonowania oraz trudności w uczeniu się są zagrożeni 

niedostosowaniem społecznym, przez co wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, indywidualnych 

metod pracy, wychowania, socjoterapii, a także terapii indywidualnej. 

Odpowiednio wykwalifikowana i twórcza kadra ośrodka i szkoły gwarantuje rzetelną, profesjonalną pomoc 

każdemu wychowankowi na poziomie jego możliwości, poprzez różnorodne metody i formy pracy, a także 

bogate zajęcia rozwijające. W szczególności są to: socjoterapia, Trening Zastępowania Agresji ART, terapia 

pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, rozwijające i logopedyczne, zapasy, boks, koszykówka, terapia 

filmem, terapia tańcem, a przede wszystkim pomoc psychologiczno-terapeutyczna. Tu do dyspozycji mamy 

pedagoga oraz dwóch psychologów. 

Od zeszłego roku ruszyliśmy z wyjątkowymi warsztatami rozwijającymi mocne strony 

wychowanków, które cieszą się wśród nich dużą popularnością. Tu należy wymienić: fotografię, 

kolarstwo, ceramikę, kulinaria, krawiectwo, stolarstwo, muzykę (nauka gry na: perkusji, gitarze, 

saksofonie itp. oraz warsztaty wokalne), tenis stołowy.  

W Ośrodku ulokowanym na terenie atrakcyjnego parku, funkcjonują grupy całodobowego pobytu, gdzie opieka 

realizowana jest w komfortowych i nowoczesnych warunkach. 

Jeśli w Państwa szkole/placówce są dzieci sprawiające problemy wychowawcze, mające trudności 

w nauce, które wymagają specjalistycznej pomocy i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ze względu na: zagrożenie 

niedostosowaniem społecznym, to Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Stargardzie jest 

miejscem właśnie dla Nich. 

Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować osobiście, dzwoniąc pod numer tel.: 91 506 51 20 

lub za pośrednictwem poczty email: sekretariat@mos-stargard.edu.pl 

Zapraszamy również na tworzącą się stronę: www.mos-stargard.edu.pl, a w szczególności prężnie 

działający profil na facebooku https://www.facebook.com/MOSStargard/  

Z poważaniem  

Dyrektor MOS w Stargardzie  
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