Informator Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Przemyślu na rok szkolny 2019/2020
Organizacja Roku Szkolnego 2019/2020
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2019.
Przyjazd wychowanek 1 września w godzinach od 10.00 do godz. 17.00.
1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych i terminy przepustek:
Wskazane jest, by w dni wolne od zajęć dydaktycznych dziewczęta
odwiedzały miejsca zamieszkania. Aby taki wyjazd był możliwy wychowanka
powinna przejawiać właściwą postawę w relacjach interpersonalnych w Ośrodku
oraz właściwy stosunek wobec obowiązku szkolnego.
OKOLICZNOŚCI
Uroczystość
Świętych

Wszystkich

DATA WYJAZDU

DATA POWROTU

31.10. 2019r.
od godz. 14:00

03.11. 2019r.
do godz.16.00

Boże Narodzenie
1 stycznia
Nowy Rok,
Świętej Bożej Rodzicielki

20.12. 2019r.
od godz.14.00

06.01.2020r.
do godz.16.00

Ferie zimowe

13.01.2020r.

26.01.2020r.
do godz.16.00

Przewidywany tydzień
warsztatów ewangelizacyjnych
FSM(szczegóły będą podane w
późniejszym terminie)

Święta Wielkanocne

08.04.2020r.
od godz. 14.00

Egzamin kl. VIII

21 - 22 – 23. 04. 2020r.

Dni wolne majowe

30.04.2020r.

14.04. 2020r.
do godz.16.00

25.06. 2019r.

2. Przewidywane
terminy
zebrań
dla
oraz możliwość spotkań ze specjalistami:




Wyjazd popołudniu
godz. 17.00

rodziców

i

opiekunów

31.10. 2019 r.
20.12.2019 r.
08.04.2020 r.
Obecność obowiązkowa.

Każdy wyjazd wychowanki poza dniami wolnymi od zajęć
dydaktycznych należy uzgodnić wcześniej z wychowawcą grupy za zgodą
Dyrekcji Ośrodka. Wyjazd wychowanki na urlopowanie odbywa się po
zakończonych zajęciach lekcyjnych - po godz. 14:00. Wychowanka może
opuścić Ośrodek wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna prawnego bądź
osoby upoważnionej legitymującej się odpowiednim dokumentem. Ten sam
tryb obowiązuje w przypadku powrotu do placówki.
Powrót dziewcząt z urlopowania następuje zawsze w dniu poprzedzającym dzień
nauki szkolnej w godzinach od 14:00-16:00.
Każdy wyjazd i powrót
z wychowawcą grupy.

wychowanki

poprzedzamy

kontaktem

3. Opłaty
Odpłatności w MOS które pokrywa rodzina lub placówka z której pochodzi
wychowanka:





04. 05. 2020r.

do godz. 16.00
Zakończenie roku
szkolnego

PROSIMY
O
PRZESTRZEGANIE
WYZNACZONYCH
TERMINÓW
Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do stałego kontaktu oraz
uczestnictwa
w
zorganizowanych
spotkaniach
z
nauczycielami
i wychowawcami.



Stała opłata (czesne) 500 zł – do 15 każdego miesiąca.
Jednorazowa opłata (klasowe) 100 zł - wrzesień
Opłata za warsztaty socjoterapeutyczne 100 zł - wrzesień
Koszt wyjazdu na ferie i wyjazdy okolicznościowe organizowane przez
MOS
Dla uczennic SZKOŁY BRANŻOWEJ:
 Podręczniki
 Odzież ochronna

4. Lista rzeczy koniecznych do sprawdzenia podczas przyjęcia



Papier toaletowy, proszek do prania, żel pod prysznic/mydło, podpaski
(nie używamy tamponów), chusteczki, pasta + szczoteczka + kubek na
szczoteczkę, szampon, obcinacz do paznokci (nie używamy
nożyczek),dezodorant w kulce plastikowe opakowanie, szczotka do
włosów, gumki do włosów, (nie używamy maszynek i depilatorów) krem
do golenia, plastry;



Bluzki z rękawkami (nie nosimy bluzek na ramiączkach),



Piżama x 2 (na zmianę – długi rękaw), ręczniki, kapcie + klapki pod
prysznic gumowe + buty na wyjście (addiasy itp.)



Bielizna osobista (figi, biustonosze, skarpetki – krótkie i długie)



Strój galowy (czarna spódnica, biała bluzka, biały biustonosz, rajstopy,
baleriny do chodzenia tylko po szkole i domu w czasie uroczystości),



Eleganckie spodnie na niedziele i uroczystości



Kurtka na jesień, (ubrania na chłodniejsze dni) ubrania: koszulki,
spodnie, bluza, sweter, itp…..)



Leki na przeziębienie, (ból głowy, gardło, kaszel, temp.)



Strój na wf (biała koszulka, spodenki i tenisówki)



Zeszyty ok 15 szt., długopisy, ołówki, gumka, kredki, pisaki, farby,
pastele, bloki, papier kolorowy, nożyczki, linijki, przybory kreślarskie, klej
biurowy, bibuła, itp.



Śpiwór i karimatę (na wyjazdy organizowane w ciągu roku).

Dyrektor Ośrodka

Dyrektor Szkoły

s. mgr Anna Leonarda Klim
Tel.: 601957778
pn-pt godz. 9:00-14:00

mgr Elżbieta Smoła
Tel.: 16 670 72 55
pn- pt godz. 8:00-15:00

Psychoterapeuta
mgr Beata Opacka
Psycholog
mgr Amanda Bat
pn- pt godz. 8:00-16:00
Tel.: 504297109
Kontakt z wychowawcami internatu
w godz. 14:00 – 20:00

Pedagog
mgr Celina Kruk-Krytak

Wspólnota Aniołów
Koordynator
s. mgr Katarzyna Dmytryszyn s.Loretta
tel: 601958720
1.

2. Wspólnota Miłosierdzia Bożego
Koordynator
s. mgr Beta Peliksza s.Jolanta
tel; 601958422
3. Wspólnota Niepokalanej Maryi
Koordynator
s. mgr Agnieszka Waldon s.Pia
tel: 603746491

pn- pt godz. 8:00-16:00
Tel.: 504297109

Wychowawca klasy 7
mgr Andrzej Zych
Tel.: 504297109
Wychowawca klasy 8
mgr Agnieszka Szurdak
Tel.: 504297109
Wychowawca klasy I A
mgr Alicja Osiadły
Tel.: 504297109
Wychowawca klasy I B
mgr Izabela Kobielnik – Narkun
Tel.: 504297109

4. Wspólnota Opatrzności Bożej
Koordynator
mgr Jadwiga Szor
tel: 502298339

Dane Ośrodka:

Dane Szkoły:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Dom Matki Antoniny Mirskiej
ul. Krasińskiego 33
37-700 Przemyśl
kontakt@zsob.pl
www.mos-przemysl.pl
tel. 16 670 72 55

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Matki Antoniny Mirskiej
ul. Krasińskiego 33
37-700 Przemyśl

Numer konta bankowego
12124063481111001047880248

Szkoła Branżowa I Stopnia
im. Matki Antoniny Mirskiej
ul. Krasińskiego 33
37-700 Przemyśl

