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Warszawa, 11.03.2020 r.  

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie podopiecznych  

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7  
Szanowni Państwo,  

 

w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w naszym kraju dotyczącymi zagrożenia 

wirusowego oraz wydanymi komunikatami w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych pragnę poinformować, że wydana decyzja nie obejmuje, między innymi, 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii.  

 
„Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek 
oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:  

 poradni psychologiczno-pedagogicznych; 

 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, 
specjalnych ośrodków wychowawczych; 

 przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; 

 szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; 

 szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.”  

 

W związku z powyższym nasza placówka, na dzień dzisiejszy, realizuje swoje zadania zgodnie 

ze swoimi kompetencjami. Mając na uwadze powagę sytuacji oraz troskę o bezpieczeństwo 

Państwa dzieci, w placówce zostały podjęte działania minimalizujące ryzyko związane z 

zarażeniem się wirusem. Placówka jest wyposażona w specjalistyczne środki dezynfekujące, 

zostały odwołane wszystkie imprezy miedzyplacówkowe oraz wyjścia do instytucji 

kulturalnych jak również do miejsc skupiających dużą liczbę osób. Wszelkie działania 

wymagające korzystanie ze środków miejskiego transportu zostały zawieszone. Ponadto 

wprowadzone zostały dodatkowe zajęcia edukacyjno-profilaktyczne. Do momentu 

ustabilizowania się sytuacji, w placówce został wprowadzony zakaz odwiedzin, nie odbywają 

się również rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów.  

Zapewniam Państwa, że placówka podejmuje wszelkie dostępne działania mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa swoim podopiecznym.  

 

Zebranie dla rodziców, zaplanowane na dzień 17.03.2020 r. zostaje odwołane. Nowy 

termin spotkania zostanie Państwu przekazany.  

 

W nadchodzącym czasie wszelkie informacje odnośnie podopiecznych, organizacji pracy 

udzielamy telefonicznie. Mając na uwadze dynamikę wydarzeń proszę o zapoznawanie się z 

komunikatami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych 

Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja  oraz Mazowieckiego 

Kuratorium Oświaty w Warszawie https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci 
 

Z wyrazami szacunku,  

 

Wicedyrektor MOS Nr 7 

Krzysztof Gorczyca 
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