
Drodzy rodzice! Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 56 w Lublinie 

www.mos.lublin.eu 

Prowadzimy nabór do klas 6, 7 i 8 do 15 sierpnia 2022r. 

Szkoła SP 56 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii to dobry pomysł na pomoc i wsparcie 
dla tych dzieci, które:

· Nie mogą odnaleźć się w szkole masowej i doświadczają szeroko rozumianych problemów 
edukacyjnych,

· Doświadczają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych,

· Nie mogą znaleźć dobrego sposobu na porozumienie się z własnymi rodzicami i innymi 
dorosłymi,

· Uciekają w wewnętrzny świat negatywnych myśli,

· Brak im energii i motywacji do nauki oraz rozwoju własnych pasji,

· Coraz częściej tracą kontrolę nad emocjami,

· Na sytuacje trudne (np. konfliktowe lub stresujące) reagują impulsywnie, nie potrafią kontrolować
własnych emocji,

· Ich zachowanie nasycone jest lękiem, wycofaniem, niepewnością,

· W sytuacjach społecznych blokują się: nie potrafią nawiązywać i podtrzymywać rozmów lub 
bliskich znajomości z rówieśnikami,

· Czują się samotne, nie potrafią podejść i przyłączyć się do zabawy (odczuwają lęk lub wstyd na 
myśl o tym),

· Mają trudności z odzywaniem się na forum klasy lub innej grupy (np. nie zgłaszają się do 
odpowiedzi) i nie umieją pokazać się z dobrej strony (np. nie potrafią pokazać innym, co jest ich 
pasją i w czym są dobre),

· Są niepewne siebie, z niską samooceną.

To szkoła przyjazna także rodzicom, którzy:

· Dostrzegli potrzebę zmiany w sposobie budowania relacji ze swoimi dziećmi,

· Chcą zweryfikować dotychczasowe postawy wobec własnych pociech,



· Pragną nauczyć się nowych zachowań niezbędnych dla właściwego wypełniania ról 
rodzicielskich,

· Chcą lepiej rozumieć swoje dzieci,

· Chcą wypracować właściwe metody oddziaływań wychowawczych.

Profesjonalne, socjoterapeutyczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców oraz indywidualna 
praca z uczniem a także psychologiczne wsparcie jego rodziny, pomoże osiągnąć pozytywne 
rezultaty dydaktyczne i wychowawcze zarówno w szkole jaki i w rodzinie.

Wychodząc również naprzeciw potrzebom Państwa i Państwa dzieci Szkoła Podstawowa nr 56 przy
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Lublinie oferuje bezpłatne konsultacje psychologiczne, 
które odbywają się w każdy piątek w godzinach 15:00-17:00 lub w inny dzień, wcześniej 
umówiony i dopasowany do bieżących potrzeb.

Żeby uzyskać więcej informacji zadzwoń pod numer 81/533 84 95 wew. 25

ul. Zemborzycka 63, Lublin 

www.mos.lublin.eu 


