
 

 

MOPS KATOWICE 

SPECJALISTYCZNE 

ŚWIETLICE I KLUBY 

MŁODZIEŻOWE 

DANE  KONTAKTOWE 

ŚS-1 Brynów, ul. Orkana 7a 
tel. (32) 205 84 64 
email: ss1@mops.katowice.pl 

ŚS-2 Szopienice, Plac Powstańców 3 
tel. (32) 209 99 15 
email: ss2@mops.katowice.pl 

ŚS-3 Załęże, ul. Gliwicka 74a 
tel. (32) 250 96 99 
email: ss3@mops.katowice.pl 

ŚS-4 Ligota, ul. Świdnicka 35a 
tel. (32) 204 63 54 
email: ss4@mops.katowice.pl 

ŚS-5 Zawodzie, ul. Czecha 2 

tel. (32) 354 22 59 

email: ss5@mops.katowice.pl 

Specjalistyczne Kluby Młodzieżowe: 

SKM-1 Brynów, ul. Orkana 7a 
tel. (32) 205 84 64 
email: ss1@mops.katowice.pl 

SKM-2 Szopienice, ul. Krakowska 138 
tel. (32) 204 88 68 
email: skm@mops.katowice.pl 

SKM-3 Zawodzie, ul. Czecha 2 
tel. (32) 354 22 59 
email: ss5@mops.katowice.pl 

ŚWIETLICE 
SPECJALISTYCZNE             
I KLUBY 
MŁODZIEŻOWE MOPS 

 

Są to miejsca gdzie udziela się pomocy 
dzieciom - uczniom szkół podstawowych 
i młodzieży - uczniom szkół 
ponadpodstawowych z rodzin mających 
trudności opiekuńczo — wychowawcze, 
a w szczególności: 

 
 dotkniętych problemami socjalnymi, 
 nie radzących sobie z zachowaniami 

dzieci, 
 nie radzących sobie z problemami  

w realizacji obowiązku szkolnego dzieci, 
 nie mogących zapewnić dzieciom 

należytej opieki w godzinach 
popołudniowych. 

 
Większość wychowanków Klubów 
Młodzieżowych to absolwenci Świetlic 
Specjalistycznych. 

 

Świetlice Specjalistyczne: 
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DZIEŃ WEDŁUG 

WYCHOWANKA 

KLUBU/ŚWIETLICY: 

 Pojawiam się w Klubie/Świetlicy 
(oczywiście po skończonych 
lekcjach w szkole). 

 Opowiadam wychowawcom jak 
minął mi dzień. 

 Wypełniam swoje obowiązki, 
np. przy przygotowaniu posiłku. 

 Odrabiam lekcje. 

 Siadam do wspólnego posiłku. 

 Podczas wolnego czasu często 
gramy w play’a,  ale nie zawsze, 
czasem komp, planszówki, filmy. 

 Uczestniczę w zajęciach, które 
uczą mnie wielu wartościowych 
rzeczy. 

 Pomagam sprzątać i w dobrym 
nastroju udaję się do domu. 

DZIEŃ WEDŁUG 

WYCHOWAWCY: 

 Przychodzę do pracy. 

 Wypełniam swoje obowiązki. 

 Powoli pojawiają się dzieci 

wracające ze szkół. 

 Dowiaduję się jak minął im dzień. 

 Nadzoruję i pomagam dzieciakom 
w wypełnianiu ich obowiązków. 

 Siadamy do wspólnego posiłku. 

 Pomagam dzieciakom w nauce 

i odrabianiu lekcji. 

 Spędzam z nimi czas grając w gry 

i rozmawiając. 

 Prowadzę zajęcia. 

 Sprzątamy i żegnamy się. 

 Spotykamy się dnia następnego. 


