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KONTRAKT zawarty między RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI 

 a  

DYREKTOREM 

 MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ 

 nr 56 w LUBLINIE 

 

Praca terapeutyczno-wychowawcza z wychowankiem w MOS Lublin przewidziana  

jest na jeden rok szkolny, o jej przedłużeniu decyduje Zespół kwalifikacyjny MOS  

na podstawie analizy efektów uzyskanych podczas pracy w wyżej wymienionym okresie. 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż każdy uczeń SP 56 jest jednocześnie wychowankiem MOS Lublin  

i jest zobowiązany do: 

1. Pozostawania po zajęciach dydaktycznych w celu odrobienia zadanych lekcji  

oraz kompensowania braków dydaktycznych i wynikających ze specyficznych trudności  

w uczeniu się. 

2. Uczestniczenia dwa razy w tygodniu w czasie popołudniowym w zajęciach terapeutycznych 

oraz rozwijających zainteresowania. 

 

Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do: 

1. Zapoznania psychologa/pedagoga, wychowawcę ze wszystkimi dotychczasowymi problemami 

(wychowawczymi, rozwojowymi) dziecka, historią chorób, postanowieniami sądów oraz 

innymi opiniami i orzeczeniami niezbędnymi do prawidłowej pracy z moim dzieckiem. 

2.  Osobistego kontaktowania się z wychowawcą indywidualnie, minimum 1 raz w miesiącu. 

3. Informowania na bieżąco wychowawcy o sytuacjach konfliktowych czy zdarzeniach trudnych. 

4.  Wyposażenia w niezbędne artykuły: obuwie na zmianę, strój sportowy, przybory biurowe, 

drugie śniadanie i wodę.  

5. Dopilnowania, aby dziecko nie przynosiło do MOS drogich gadżetów (tablety, mp3 itp.), 

Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za przyniesione przez dziecko przedmioty wartościowe 

oraz pieniądze. 

6. Czuwania nad wynikami w nauce mojego dziecka i obecnością, na bieżąco (do jednego 

tygodnia) usprawiedliwiając przyczynę nieobecności dziecka w formie pisemnej, w przypadku 

dłuższej nieobecności (jeden miesiąc) do dostarczenia zwolnienia lekarskiego. 

7. Dbania o wygląd i higienę osobistą mojego dziecka tak, aby strój, fryzura były stosowne  

dla ucznia szkoły, troski aby dziecko było czyste i zadbane. 

8. Systematycznego i terminowego uiszczania ustalonych  w MOS składek. 

9. Pokrycia strat materialnych poczynionych przez dziecko wynikających z jego zachowania  

(np. wybita szyba, zniszczone meble, ściany, sprzęt itp.) w okresie nie dłuższym niż tydzień po 

zdarzeniu. 

10. Odbierania osobistego dziecka lub pisemnego upoważnienia  wybranych osób, bądź pisemnej 

zgody rodzica/opiekuna na samodzielny powrót dziecka  do domu. 

11. Stawiania się na każde telefoniczne lub pisemne wezwanie dyrekcji, wychowawcy,  psychologa 

lub pedagoga szkolnego. 

12. Rzetelnego i sumiennego czytania korespondencji z Ośrodkiem, poświadczenia zapoznania się 

z treścią podpisem oraz wypełniania zaleceń i próśb. 

13. Dostarczania pisemnej prośby o zwolnienie z zajęć. 

14. Wypełniania zaleceń pedagogicznych i edukacyjnych zawartych w IPET mojego dziecka. 
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15. Systematycznego uczestnictwa w zajęciach: „Trening umiejętności wychowawczych” 

prowadzonych dla rodziców przez psychologa i pedagoga MOS oraz innych proponowanych 

rodzicom/opiekunom formach wsparcia, edukacji i terapii służących poprawie funkcjonowania 

mojego dziecka i rodziny.  

16.  Współpracy z pracownikami pedagogicznymi Ośrodka w zakresie realizacji jednolitych 

oddziaływań wychowawczych na terenie szkoły i domu. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności 

za zachowania i czyny dziecka poza terenem MOS Lublin. 

17. Uczestnictwa w zebraniach szkolnych oraz klasowych, a w przypadku nieobecności, 

skontaktowania się z wychowawcą w celu uzyskania informacji o ustaleniach przyjętych  

na zebraniu. Nieobecność i nieskontaktowanie się z wychowawcą w określonym terminie  

jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podjęte decyzje. 

18. Dbania o dobry wizerunek Ośrodka, aktywnego włączania się do działań na rzecz placówki 

oraz do pomocy przy organizacji imprez wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

Oświadczam, że: 
1. Zapoznałam/łem się ze statutem MOS Lublin. 

2. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu po skończonych zajęciach. 

3. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych przez MOS Lublin 

i innych wyjazdach bądź wyjściach z placówki. 

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w lekcjach religii  

(w przypadku kiedy dziecko jest uczniem szkoły SP 56). 

5. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka w zajęciach wychowania do 

życia w rodzinie (w przypadku kiedy dziecko jest uczniem szkoły SP 56). 

6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam* zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka dla celów 

związanych z promocją Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Szkoły Podstawowej nr 56 

w Lublinie. 

 

Ponadto mam świadomość, iż brak mojego zaangażowania  

i stałego kontaktu wpłynie niekorzystnie na terapeutyczno – wychowawczy proces podejmowany 

wobec mojego dziecka. 

 

 

 

 

 

...........................................................                                       ............................................................ 

           (data i podpis rodzica/opiekuna)                                                 (data i podpis Dyrektora) 
 

  
* Niepotrzebne skreślić 

Kontrakt jest dokumentem otwartym, wszelkie zmiany wprowadzane są aneksem. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez 
Rodzica/Opiekuna. 
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