
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  - 
możliwość zindywidualizowanej edukacji, 

forma pomocy dziecku. 



Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 jest placówką 
specjalizującą się w pracy z młodzieżą zagrożoną 
niedostosowaniem społecznym, w normie intelektualnej. 
Jesteśmy placówką koedukacyjną dla młodzieży od 13 do 23  
roku życia. 
W skład MOS wchodzi: 
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 331 (klasa VII, VIII), 
- Branżowa Szkoła I stopnia z wygasającymi oddziałami 
gimnazjalnymi nr 67 (Klasa III), 
- Internat. 
 

 



 
 
 
 

REKRUTACJA 
Wychowankowie są przyjmowani na podstawie orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Nabór dokonywany jest na 
prośbę opiekunów prawnych dziecka, po odbyciu rozmowy wstępnej.  
Do Ośrodka przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne  
(z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej oraz intelektualnej)  
i przewlekle chore. Dzieci przebywające w MOSie pochodzą z terenu 
Warszawy i okolic. 

 
 



 
 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 
 

Warunkiem przyjęcia do Branżowej Szkoły I stopnia jest 
nieukończenie 19 roku życia i brak przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania praktyk w konkretnym zawodzie (wymagane 
zaświadczenie lekarza medycyny pracy). 

Branżowa Szkoła kształci m.in. w zawodach: 

• fryzjer, 

• kucharz, 

• cukiernik, 

• monter zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie, 

• mechanik pojazdów samochodowych. 
 



Ośrodek prowadzi zintegrowaną 
działalność dydaktyczną, wychowawczą  
i opiekuńczą, zapewniając właściwe 
warunki rozwojowo-wychowawcze, 
socjalizację młodzieży, przygotowanie ich 
do samodzielnego życia. Sprawuje 
całodobową opiekę nad wychowankami, 
rozwija ich pasje i zainteresowania, uczy jak 
stawić czoło problemom dnia codziennego. 
Efekty pracy oceniane są podczas zespołów 
wychowawczych, organizowanych na 

terenie Ośrodka. 



Powyższe zadania Ośrodek realizuje poprzez prowadzenie nauki  
w szkole, zajęć specjalistycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
korekcyjnych, psychoterapeutycznych oraz reedukacyjnych. Praca  
z uczniami opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno-
Terapeutycznych.  
Metody pracy z uczniami dostosowane są do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych uczniów, zgodnie z zaleceniami wynikającymi  
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 



 

FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW MOS NR 6 
 
W placówce oferujemy naszym wychowankom pomoc 
specjalistyczną, której udzielają: 
 
- psycholog, 
- psychoterapeuta, 
- pedagog, 
- socjoterapeuta, 
- terapeuta uzależnień, 
- reedukator, 
- nauczyciele przedmiotowi, 
- wychowawcy. 
 
 
 



 

FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW MOS NR 6 
 
Dodatkowo wychowankowie  mogą uczestniczyć  
w takich formach zajęć jak np. : 
 
- socjoterapia, 
- psychoterapia indywidualna, 
- zajęcia profilaktyczne, 
- EEG- Biofeedback, 
- zajęcia dodatkowe i kółka zainteresowań:  
     zajęcia cyrkowe, teatralne, taneczne, 
     sportowe, koła przedmiotowe, zajęcia 
     kulinarne oraz zajęcia tematyczne  
     organizowane w grupach internatowych. 

 
 
 



 

 
  

WSPÓŁPRACA Z RODZINĄ 
 

Działalność Ośrodka poza wielopoziomową pracą z dzieckiem obejmuje 
również pracę z rodziną. Aby wspomóc opiekunów prawnych i rodziców 
w ośrodku organizowane są: 
 

- zajęcia warsztatowe dla rodziców (Trening Umiejętności 
Wychowawczych), 

- indywidualne konsultacje dla rodziców,  

- mediacje rodzinne (pomoc w rozwiązywaniu konfliktów), 

- wyjazd integracyjny, w którym biorą udział rodzice i dzieci, 

- rodzinny trening komunikacji, 

- zespoły wychowawcze w których uczestniczą rodzice. 
 

 



 

INTERNAT 
 

Po zakończeniu zajęć szkolnych działalność dydaktyczna, opiekuńcza  
i wychowawcza przenosi się do internatu, gdzie wychowankowie (jak  
w domu) wykonują codzienne czynności. Popołudnie to poza nauką czas 
uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, organizowanych na  terenie ośrodka, 
które dają wychowankom możliwość nie tylko nadrabiania zaległości, ale 
także rozwijania zainteresowań i nawiązywania przyjaźni. Popołudnie to 
również czas terapii indywidulanych, zajęć socjoterapeutycznych, a także  
spotkań z rodzicami. 

 



 

PRACA  OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA W INTERNACIE 
 

• system motywacyjno – dyscyplinujący, 
• rozmowy wychowawcze, 
• praca na mocnych strona dziecka, 
• praca z rodziną,  
• monitorowanie zachowania w domu, 
• nadrabianie zaległości szkolnych. 

 

 

 



  SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY 
 

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-
Społecznych. 
Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi  
i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
W dziesięciu miejscach w Warszawie doświadczeni specjaliści czekają na wszystkie 
osoby - nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i opiekunów, kuratorów 
sądowych oraz pracowników instytucji pomocowych, potrzebujących pomocy  
w kontakcie z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym,  
z trudnościami okresu adolescencji, uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, 
dysfunkcją widzenia, z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz złożonymi 
niepełnosprawnościami. 

www.spk.waw.pl 
Koordynator merytoryczny: Elżbieta Kucińska  

 



 
 
 
  

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 67 

im. Macieja Kozłowskiego 

Szkoła Podstawowa nr 331 

  

01-451 Warszawa, ul. J. Brożka 26 

Tel. (22) 836 78 73, 836 11 25 

https://systemkierowania.ore.edu.pl/placowka 


