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  U podnóża góry Ślęży, w malowniczo położonej Sobótce, 
w odległości 34 km od Wrocławia znajduje się  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.  



 Historia naszej działalności sięga roku 1952,  

co czyni nas jedną z najstarszych placówek 

resocjalizacyjnych w kraju. 



Ośrodek otoczony terenami 
zielonymi, mieści się  
w przestrzennym budynku  
o pałacowej architekturze. 
Zajmuje wraz z boiskiem  
i sadem powierzchnię 2,5 ha.  

 Usytuowany tuż przy jednym ze szlaków turystycznych 
Masywu Ślęży, stanowi atrakcyjny obiekt, z którego 
roztacza się rozległy widok na miasteczko i okolicę. 



… a oto mieszkanki naszego Ośrodka 



W strukturze MOW 

funkcjonują: 



Szkoła  

realizująca zadania edukacyjne w zakresie 
szkolnictwa gimnazjalnego i zawodowego (krawiec); 



Ośrodek  

z 60 miejscami noclegowymi dla dziewcząt; 



Sala gimnastyczna 



Świetlice 



Stołówka  

z zapleczem kuchennym; 



Biblioteka 



Pracownia  komputerowa 



Pomieszczenia biurowe  

i sala konferencyjna 



Zajęcia edukacyjne  
odbywają się  

w nowoczesnych, 
spełniających wymogi 
współczesnej szkoły, 
klasopracowniach. 

 W szkole zawodowej 
pracownia wyposażona 
jest w sprzęt krawiecki 
zgodny ze standardami.  



Nieustannie dbamy o stan techniczny  
i estetykę budynku i otoczenia. 



 Dysponujemy 
wykwalifikowaną 
kadrą pedagogiczną. 
 

 W gronie nauczycieli 
i wychowawców 
zatrudnieni są 
psycholodzy, 
pedagodzy 
i socjoterapeuci.  

 

 Stale podnosimy 
jakość naszej pracy. 



Zadania statutowe 

placówki realizujemy 

poprzez: 



 zintegrowaną działalność 
edukacyjną, 
socjoterapeutyczną, 
wychowawczą 
i opiekuńczą, 

 

 przygotowanie do pracy 
zawodowej, 

 

 organizowanie udziału 
w życiu społecznym 
i kulturalnym środowiska, 

 

 współdziałanie 
z rodzicami wychowanek 
oraz organizacjami 
i instytucjami 
społecznymi. Wychowanki MOW brały udział w środowiskowym 

programie artystycznym na Boże Narodzenie 

Nasze dziewczęta uczestniczyły w święcie 

biblioteki w Gimnazjum Gminnym w Sobótce. 



Dla każdej wychowanki w naszym ośrodku 
opracowujemy indywidualny program 
resocjalizacyjny, nad którego przebiegiem czuwa 
cały zespół wychowawczy.  

 Program ten ukierunkowany jest na 
wszechstronny rozwój osobowości, 
przede wszystkim jednak celem 
pracy indywidualnej jest  

 zmiana negatywnych zachowań  
i nawyków,  

 pomoc w nawiązywaniu 
prawidłowych relacji z otoczeniem  

 oraz integracja ze społeczeństwem. 

 



 W naszej praktyce 
pedagogicznej 
posługujemy się różnymi 
metodami, m.in.  

 socjoterapią,  

 dramą,  

 muzykoterapią,  

 biblioterapią,  

 stosujemy  

 wizualizację,  

 relaksację,  

 zajęcia psychoedukacyjne 

 terapię przez sztukę.  

Zajęcia  socjoterapeutyczne 

Dziewczęta prezentują swoje prace 

podczas Kiermaszu Świątecznego. 



Dużym powodzeniem 

wśród dziewcząt cieszą się  

koła zainteresowań: 



Koło  muzyczne 



Koło teatralne 



Koło  kabaretowe 



Koło turystyczno - sportowe 



Koło  ekologiczne 





Koło  informatyczne 



Dziewczęta wyrażają własne poglądy  

w gazecie ośrodkowej „Nasze sprawy”. 



… a jedna z naszych nauczycielek  
p. Małgorzata Młynarczyk  
wydaje kwartalnik „Poradnik Pedagogiczny”. 



W zakresie współpracy naukowej, 
utrzymujemy kontakt z: 

 Uniwersytetem Wrocławskim; 

 Uniwersytetem Zielonogórskim; 

 Wyższą Szkołą Pedagogiczną 
w Wałbrzychu; 

 Wyższą Szkołą Edukacji  
TWP we Wrocławiu. 



W środowisku lokalnym 
współpracujemy także z: 

 samorządem lokalnym; 

 Parafią Rzymsko-
Katolicką w Sobótce; 

 Gimnazjum Gminnym  
w Sobótce; 

 szkołami podstawowymi 
na terenie gminy; 

 domami kultury; 

 Domem Pomocy 
Społecznej; 

 znanymi osobami 
ze świata kultury. 



Przeprowadzamy egzamin gimnazjalny … 



… i egzamin zawodowy 





ŚWIĘTO DRZEWA 



Ośrodkowy  

Turniej Tańca 



DZIEŃ NAUCZYCIELA 



DZIEŃ ZIEMI 



PIERWSZY DZIEŃ 

WIOSNY 



DZIEŃ DZIECKA  

- dniem bez papierosa 



Gwoździem programu wielu 

imprez są pokazy mody 



Chętnie uczestniczymy w rajdach: 

„Niedźwiadek” i „Sudety” 



UTRWALAMY 

TRADYCJE  NASZEGO 

OŚRODKA 



Mamy w zwyczaju  
ciepło i humorystycznie  

witać nowe wychowanki, 
organizując „Otrzęsiny”,  

…a pożegnania naszych absolwentek  
zawsze są wzruszające; 



Od 15 lat wyjeżdżamy do Kuźni Raciborskiej  
na Przegląd Zespołów Artystycznych. 



i zdobywamy … Złote Kowadła  



 W roku 2005/06 nasz zespół 

prowadzony przez  
pp. Ewę i Tomka Hajdukiewicz 

oraz p. Elżbietę Dąbrowską  
na XX Ogólnopolskim 
Przeglądzie Zespołów 

Artystycznych zdobył Puchar 
Ministerstwa Edukacji 

Narodowej 



      Od kilku lat nasze wychowanki startują  
w Otwartych Mistrzostwach X LO w Biegu Górskim.  

27 maja 2006 roku, uczennica kl. I ZSZ Irenka  
zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej  

oraz III miejsce w kategorii mieszkanek gminy Sobótka. 

BIEG NA ŚLĘŻĘ 



BIEG PRZEŁAJOWY  
jest jedną z konkurencji  
SPORTOWEGO TURNIEJU KLAS  



Tradycyjnie w październiku przeprowadzamy wybory  
do Samorządu Wychowanek 



Dziewczęta czynnie uczestniczą w mszach świętych 
i przystępują do BIERZMOWANIA 



Wigilia Świąt Bożego Narodzenia ma u nas wyjątkowy 
charakter - pełnego miłości i życzliwości spotkania  

całej społeczności placówki.  
Nasze jasełka i kolędy uświetniają wigilie dla osób 
samotnych, organizowane przez lokalne fundacje; 

http://www.gify.com.pl/displayimage.php?album=5&pos=9


Tradycyjnie bierzemy udział  
w Kiermaszu Bożonarodzniowym i Wielkanocnym 



Każdego roku organizujemy Zjazd Rodziców,  
na którym prezentujemy dorobek artystyczny  

i osiągnięcia naszych wychowanek 



Prezentację przygotowała: 
 

Prendecka Mariola  
 

Zdjęcia: 
 

Dąbrowska  Ewa 
 

Kaczmarzyk Piotr 
 

Stankiewicz Iwona  
 

Okładka: 
 

Stankiewicz Iwona 


