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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie jest placówką całoroczną dla 

chłopców w normie intelektualnej, dającą możliwość realizacji obowiązku 

szkolnego w klasach IV - VIII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ . 

  Oferta dydaktyczna, wychowawcza i terapeutyczna skierowana jest  w 

szczególności do uczniów przejawiających trudności w uczeniu się, zagrożonych 

przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji, mających problemy w 

pokonywaniu barier psychospołecznych, powstałych w wyniku obciążających 

historii życiowych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, jednocześnie 

wymagających specjalistycznego wsparcia oraz specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy.  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie stwarza młodym ludziom 

możliwość wyrównania zaległości edukacyjnych, rozwoju na płaszczyźnie 

emocjonalnej i społecznej, otrzymania pomocy w kryzysowych sytuacjach 

życiowych oraz ukończenia szkoły przez:   

 możliwość śródrocznej promocji, dla uczniów posiadających znaczne 

opóźnienie szkolne (czyli ukończenie w ciągu jednego roku szkolnego 

dwóch  klas), 

 rozwój zainteresowań i uzdolnień dzięki udziałowi w licznych kołach 

zainteresowań,                      

 udział w zajęciach wyrównawczych, 

 udział w zajęciach specjalistycznych: terapii psychologicznej                                 

i pedagogicznej, zajęciach kompensacyjno – korekcyjnych, arteterapii, 

socjoterapii i innych, adekwatnych do indywidualnych potrzeb ucznia.  

Zaletą naszej placówki jest również jej położenie. Ośrodek umiejscowiony jest  

na terenie wiejskim, na szlaku komunikacyjnym Bełchatów – Radomsko. Budynek 

ośrodka to dawny dworek, otoczony parkiem wpisanym do rejestru zabytków 

przyrody.  

Uczniowie przebywający w placówce objęci są całodobową opieką, bez absencji 

uczestniczą w zajęciach szkolnych, ponieważ szkoła znajduje się na terenie Ośrodka.  

 

Chłopcy posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 

zagrożenie niedostosowaniem społecznym przyjmowani są do Ośrodka na 

podstawie skierowania wydanego przez właściwego starostę na wniosek rodzica 

bądź opiekuna prawnego,  

Wykaz dokumentów wymaganych podczas rekrutacji do placówki: 

 wniosek rodziców/opiekunów prawnych, 

 orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 

kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem 

społecznym, 

 odpis aktu urodzenia, 

 poświadczenie zameldowania z nr PESEL, 

 ostatnie świadectwo szkolne, odpis arkusza ocen,  

 karta zdrowia ucznia,  karta szczepień, 

 książeczka zdrowia dziecka, 

 aktualna opinia ze szkoły, 

 zaświadczenie od lekarza z informacją o stanie zdrowia ucznia wraz                

z zaleceniami,  jeśli zachodzi konieczność kontynuacji leczenia w trakcie 

pobytu w placówce (szczególnie w przypadku długotrwałych bądź 

nawracających chorób, w tym również dysfunkcji w obszarze psychiki). 

Podczas pobytu ucznia w placówce rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą 

opłatę jedynie za posiłki (tj. 17,00 zł. – stawka dzienna). 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i pobytu uczniów w palcówce 

można uzyskać dzwoniąc pod następujące numery telefonów:  

 

 

44 635-13-48,  607 941 442 

                                                                           Zapraszamy! 
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