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“Dziecko chce być dobre. 

 Jeśli nie umie – naucz, 

jeśli nie wie – wytłumacz,  

jeśli nie może – pomóż.” 
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I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI 

a) Dane  ogólne  placówki. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Zawichoście jest placówką 

całodobową, całoroczną pełniącą funkcje resocjalizacyjno – wychowawcze, 

terapeutyczne oraz edukacyjne. Placówka przeznaczona jest dla  chłopców  w  wieku  

od  trzynastego  do  osiemnastego  roku  życia,  niedostosowanych społecznie  –  o  

różnym  stopniu  demoralizacji.  W  Ośrodku  funkcjonują  szkoły:  Szkoła 

Podstawowa Specjalna klasy IV-VIII (w tym klasy z przyuczeniem do zawodu) oraz  

Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Ośrodek  prowadzony  jest  Starostwo 

Powiatowe w Sandomierzu. Organem nadzoru pedagogicznego jest  Świętokrzyskie  

Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

b) Historia  i  tradycja  placówki. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka  w  Zawichoście funkcjonuje 

od 1953 r. Początkowo placówka  mieściła się w budynku poklasztornym. W wyniku 

zmian ustrojowych w latach 90, budynki wróciły do pierwotnych właścicieli. Na 

potrzeby placówki zaadaptowano część  pomieszczeń szkoły oraz  rozpoczęto proces 

pozyskania środków na rozbudowę Ośrodka. W 2008 r. oddano do użytku nowy drugi 

segment internatu. W 2013r. z okazji 60–lecia istnienia, placówce nadano  imię 

Janusza Korczaka. W wyniku reformy oświatowej, w miejsce zlikwidowanego 

Gimnazjum, w 2019 r. za zgodą organu prowadzącego utworzone zostało Liceum 

Ogólnokształcące Specjalne. 

 

c) Lokalizacja. 

Młodzieżowy  Ośrodek  Wychowawczy im. J. Korczaka  w Zawichoście  położony  

jest  w  województwie  świętokrzyskim, powiecie sandomierskim. Zawichost 

położony jest na granicy województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i 

podkarpackiego. Jest  miastem  na  tyle  kameralnym,  że możliwa  jest  tu  dobra,  

ścisła  współpraca  ze  środowiskiem  lokalnym  –  korzystanie    z  atutów jakie  

oferuje  w  postaci:  domu  kultury,  biblioteki,  klubu  sportowego  ze  stadionem, 

szkół oraz lokalnie działających organizacji i przedsiębiorstw. W granicach miasta 

znajduje się rezerwat przyrody „Wisła pod Zawichostem”.  Niewątpliwym atutem 
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lokalizacji Zawichostu jest również bliskie sąsiedztwo ze starym grodem Piastowskim, 

jakim jest Sandomierz.   

 

d) Kadra  placówki. 

Obecnie w Ośrodku na różnych stanowiskach  pracują odpowiednio wykwalifikowane   

osoby.  

a) Szkoła i internat                                                   

Dyrektor Ośrodka – 1 osoba                                                   

Wicedyrektorzy  – 2 osoby  

      Nauczyciele – 11 osób                                                   

                 Wychowawcy –  20 osób 

                 Pedagog – 2 osoby  

                 Psycholog – 2 osoby  

Pielęgniarka – 1  

b) Obsługa  administracyjna – 3 osoby 

c) Obsługa techniczna – 4 osób 

d) Obsługa kuchni – 5 osób  

 

e)  Baza placówki  

Ośrodek  posiada  bardzo dobre  warunki  socjalno-bytowe. Na terenie placówki 

znajdują się : budynek internatu, szkoła z salą gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne.  

 w części użytkowej piwnicy internatu znajdują się: pralnia z zapleczem 

magazynowym, siłownia, sala kinowa, magazyn  sprzętu sportowego, archiwum, 

pracownia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz pełny węzeł sanitarny. 

 na  parterze internatu  znajdują  się: gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, 

sekretariat,  gabinet pedagoga,  gabinet  psychologa, pomieszczenie socjalne, 

księgowość, gabinet pielęgniarki, pokój wychowawców, pokój tutoringowy, 2 

pełne węzły sanitarne. 

 na piętrach I, II i III  internatu znajduje się  5 grup wychowawczych. Każda grupa 

składa się z trzech sypialni 4 osobowych, świetlicy, pomieszczenia kuchennego, 

pokoju wychowawcy, magazynu odzieżowego, łazienki, wc, magazynu 

gospodarczego. Grupy wyposażone są w sprzęt rtv, telewizję cyfrową, sprzęt 

gospodarstwa domowego, sprzęt agd. 



4 

 

 na potrzeby Ośrodka zaadaptowano poddasze  w internacie, w którym usytuowano 

pomieszczenia do pracy terapeutycznej, składające się: z dwóch sypialni 3 

osobowych, jednej 4 osobowej, świetlicy, łazienki z wc, kuchni, magazynku 

odzieżowego oraz pokoju wychowawcy. Na wyposażeniu jest w sprzęt rtv, 

telewizja cyfrowa, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt agd. 

 w budynku szkoły w części podpiwniczonej znajdują się: kuchnia, magazyny 

żywnościowe, stołówka dla 60 wychowanków, pomieszczenie magazyniera, 

pomieszczenie socjalne kuchni, pomieszczenie szefa kuchni, obieralnia warzyw, 

szatnia z pełnym węzłem sanitarnym, kotłownia gazowa, zaplecze nauczycieli 

zawodu, pokój nauczycieli zawodu, pomieszczenie elektryka,  2 klasopracownie, 

łazienka z wc, pomieszczenie konserwatora, garaż. 

 kuchnia i pomieszczenia magazynowe są po gruntownym remoncie, zostało 

zakupione nowe wyposażenie a także zainstalowano klimatyzację w magazynie 

żywnościowym. 

 klasopracownie przeznaczone do przyuczenia do zawodu są wyposażone w 

niezbędne narzędzia zgodne z kierunkiem przyuczenia zawodowego: stolarz, 

murarz. 

 na  parterze  budynku szkoły  znajdują się: sala gimnastyczna z magazynkiem 

sportowym, szatnia na potrzeby lekcji w-f, 3 klasy przedmiotowe z  zapleczem, 

pomieszczenie woźnych, pomieszczenie gospodarcze, łazienka dla wychowanków, 

łazienka dla personelu. 

 na I piętrze budynku szkoły znajdują się: 3 klasy przedmiotowe z zapleczem, 

pracownia komputerowa z zapleczem, gabinet wicedyrektora, gabinet pedagoga, 

pokój nauczycielski, łazienka dla wychowanków, łazienka dla personelu. 

 ostatnim elementem budynku szkoły jest poddasze użytkowe, w którym znajduje 

się: biblioteka, sala konferencyjna, 2 klasy doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

pomieszczenie socjalne, łazienka, wc. 

 wszystkie klasy wyposażone są w sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do 

Internetu (OSE), dodatkowo klasy doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz 

pracownia komputerowa wyposażone są w tablice interaktywne i rzutniki. 

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór, pozycje multimedialne i czasopisma, a 

także 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Ośrodek posiada 

bogate wyposażenie sportowe, na które składają się: 15 rowerów turystycznych ze 
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sprzętem biwakowym, 24 komplety narciarskie - zjazdowe, zestaw do unihokeja, 

stoły do ping-ponga, sprzęt do gier zespołowych ( piłka nożna, siatkówka, halowa, 

ręczna).  

 na zewnątrz budynku znajduje się boisko wielofunkcyjne do uprawiania różnych 

gier zespołowych  ze  sztuczną  nawierzchnią,  z  którego  korzystają  

wychowankowie. Boisko jest ogrodzone. Na  pozostałej  części  placu  znajduje 

się utwardzony  parking  samochodowy do  dyspozycji  pracowników. Teren 

Ośrodka jest ogrodzony, otoczony zielenią, oświetlony i  objęty monitoringiem.  

 na wyposażeniu Ośrodka znajduje się nowy samochód osobowy - bus (9 miejsc). 

 

e) Wychowankowie. 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Zawichoście 

przebywają chłopcy niedostosowani społecznie  w  wieku  od 13  do  18  r.ż.  

umieszczeni    postanowieniem  sądu.  W  związku  z występowaniem  u  nich  

różnych  form  naruszania  zasad  przyjętych  w  społeczeństwie  w  tym: 

popełnianiem czynów zabronionych, systematycznym uchylaniem się od obowiązku 

szkolnego, używaniem substancji psychoaktywnych, reakcji agresywnych włączając 

autoagresywne; został stwierdzony u nich różny stopień demoralizacji. Oprócz 

zaznaczonych tu czynności sprzecznych z normami społecznymi pojawiają się 

również u wychowanków zaburzenia osobowości.  W  Ośrodku  podejmuje  się  

działania  mające  na  celu  przywracanie społeczeństwu,  takich osób  

niedostosowanych  społecznie  lub  zapobiegające  temu procesowi.  Obecnie  chłopcy  

mieszkają  w siedmiu  grupach  wychowawczych.  Docelowo  w  Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Zawichoście przebywać może 

osiemdziesięciu dwóch wychowanków.   

 

II. OTOCZENIE  PLACÓWKI 

a) Otoczenie  demograficzno/ekonomiczne. 

Miasto  Zawichost zajmuje obszar 20 km
2
  i zamieszkuje go 1950 osób. Gmina ma 

charakter rolniczy, brak tu przemysłu i dużych zakładów pracy. Lokalna 

przedsiębiorczość nie jest rozwinięta na wysokim poziomie, pozwala jednak na 

zaspokajanie większości podstawowych potrzeb społeczności. Preferencje 
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mieszkańców zmierzają w kierunku rozwoju przetwórstwa rolnego   i turystyki. 

Potrzeby  Ośrodka  w  większości zaspokajane są z wykorzystaniem okolicznych 

dostawców, w mniejszym stopniu są to lokalne zasoby ekonomiczne. Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Zawichoście jest, od ponad 67 lat, 

ważnym miejscem pracy dla okolicznej społeczności.  

 

b) Otoczenie  naturalne. 

Prawie połowa obszaru gminy objęta jest strefą krajobrazu chronionego ze względu na 

walory przyrodnicze. Są tu liczne wąwozy lessowe, kotliny i skarpy pokryte bogatą 

szatą roślinną, w okolicach Czyżowa znajduje się rezerwat przyrody zwany 

„Zielonką”. Granicę wschodnią gminy stanowi rzeka Wisła. Spływ tą rzeką w 

okolicach Zawichostu , Piotrowic i Linowa pozostawia niezapomniane wrażenia. W 

przybrzeżnych zaroślach znajdują się liczne gniazda rzadkich okazów ptactwa. W 

okolicach Linowa rozpoczyna się Małopolski Przełom Wisły. Rzeka jest też  

atrakcjądla wędkarzy. W niedalekiej odległości znajdują się atrakcje historycznego 

miasta Sandomierza oraz Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej i Kotliny  

Sandomierskiej.  

 

c) Otoczenie  technologiczne. 

Region, w którym położony jest Ośrodek  bardzo mocno osadzony jest w produkcji i 

przetwórstwie rolnym i turystyce. Obecnie są to główne kierunki rozwoju. 

Wychowankowie w ramach zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

wolontariatu oraz programów unijnych aktywnie uczestniczą w działaniach, które 

pozwalają na integrację z lokalną społecznością. Niewielka odległość pozwala 

korzystać z ofert w okolicznych miejscowościach min.: specjalistyczna opieka 

zdrowotna, baseny, kino, muzeum, kontakty z rówieśnikami ze szkół środowiskowych 

– poprzez udział w imprezach i konkursach. 

 

d) Otoczenie  kulturowe. 

Nasz Ośrodek położony jest w północno wschodniej części województwa 

świętokrzyskiego, w jego najdalej wysuniętej części. Ze względu na położenie 

zdecydowana większość chłopców trafiających do nas pochodzi  z sąsiednich 

województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego. Trafiają 
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także chłopcy z województwa świętokrzyskiegooraz innych położonych w znacznej 

odległości np. wielkopolskiego czy warmińsko-mazurskiego.  Na terenie Ośrodka 

przenikają się tradycje i zwyczaje wnoszone przez naszych wychowanków. Wszyscy 

wychowankowie zachęcani są do prezentowania zwyczajów lokalnej kultury, z której 

się wywodzą. Na terenie Zawichostu znajdują się  zabytkowe kościoły, zabytki 

architektury mieszkalnej oraz zabytkowy wodowskaz na Wiśle. Dodatkowo dużą 

atrakcją dla naszych wychowanków jest bliskość Sandomierza, Gór Pieprzowych oraz 

atrakcji Gór Świętokrzyskich ( Jaskinia Raj, Święty Krzyż, Łysica itp.), Park Jurajski 

Bałtów i inne.  

 

III. CELE  PLACÓWKI 

Placówka, która chce osiągnąć sukces w swojej pracy musi troszczyć się o jakość we 

wszystkich obszarach działania, powinna rzetelnie ustalić swoje mocne strony oraz 

popracować nad eliminacją słabych stron. Proces diagnozowania pozwoli na skuteczne 

planowanie oraz wyciąganie wniosków do dalszej działalności. Stworzenie 

wykonalnej Koncepcji Pracy placówki, wymaga osadzenie jej w realiach, czyli 

określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. 

 Mocne strony - bardzo dobra baza lokalowa, wyposażone sale lekcyjne, 

kompetentna i innowacyjna kadra pedagogiczna, szeroka oferta zajęć 

terapeutycznych, pozalekcyjnych i doradztwa edukacyjno – zawodowego, 

długoletnia, pozytywna tradycja, dobra marka placówki w środowisku lokalnym i 

krajowym, inicjatywy w pozyskiwaniu środków spoza budżetu ( projekty unijne ). 

 Słabe  strony  -  słaba pomoc systemowa wychowankom znajdującym się pod 

opieką PZP, wyniki uzyskiwane na egzaminach zewnętrznych, potrzebna 

modernizacja ogrodzenia Ośrodka i elewacji budynku internatu, niedostateczne 

nakłady finansowe. 

 Szanse  -  władze powiatu wspierają Ośrodek, możliwość rozbudowy i poszerzenia 

oferty edukacyjnej,  pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, przychylność 

rodziców wobec Ośrodka, rosnące aspiracje edukacyjne młodzieży. 
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 Zagrożenia  -  niekorzystna sytuacja demograficzna, słaba sytuacja finansowa w 

oświacie, otwieranie nowych ośrodków wychowawczych, niż demograficzny, 

wypalenie zawodowe kardy pedagogicznej. 

Zaplanowanie Koncepcji Pracy placówki zaowocuje działaniami w postaci: 

 kontynuacji rozwoju placówki, 

 lepszego wykorzystania posiadanych zasobów, 

 konsekwentnego reagowania na wyzwania płynące z otoczenia, 

 poczucia kierunku działania, 

 nabrania dystansu do spraw bieżących, 

 działania zespołowego, 

 możliwość zespołowego uczenia się, 

 przyjaznego klimatu dla wprowadzenia zmian. 

Centralnym punktem odniesienia w Koncepcji Pracy jest wychowanek, jego 

wszechstronny i harmonijny rozwój. Proces zmian zachowania oraz rozwój 

edukacyjny młodego człowieka, z jednej strony jest procesem długofalowym z drugiej 

strony widoczne są efekty w skali krótko i średnio czasowej. W związku z tym cele 

Koncepcji Pracy umiejscowione są w : 

 analizowaniu i planowaniu zmian, dokonywanych systematycznie w drodze 

ewaluacji podjętych działań,  

 planowaniu rozwoju Ośrodka w szerokim czasookresie ( na lata następne), 

Takie założenia wymuszają systematyczną aktualizację działań, zapewnienie zmian w 

planowaniu, potraktowanie Koncepcji Pracy jako efekt i proces. W Koncepcji Pracy 

zawarłem zarówno cele ogólne oraz szczegółowe. Kluczowym założeniem jest to jakie 

umiejętności, postawy i wiedzę powinniśmy kształcić, tak aby jak najlepiej 

przygotować naszych wychowanków do życia w społeczeństwie i w rodzinie. 

W związku w powyższym głównymi obszarami naszej pracy jest: 
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 eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, 

 przygotowanie wychowanków do reintegracji społecznej, 

 przygotowanie wychowanka do samodzielności zawodowej, 

 wdrażanie do samowychowania, 

 przygotowanie wychowanka do życia zgodnego z powszechnie 

obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi, 

 umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia 

danego typu szkoły ( Szkoła Podstawowa Specjalna, Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne), 

Zgodnie ze współczesnymi tendencjami w organizowaniu procesu wychowawczo-

resocjalizacyjnego i dydaktycznego, nasz Ośrodek podejmuje się w swojej pracy z 

wychowankiem realizacji kluczowych zadań: 

 organizowanie wychowankom zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, 

profilaktyczno – wychowawczych i resocjalizacyjnych umożliwiających 

nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe  

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, 

 pomaganie w planowaniu kariery edukacyjno – zawodowej, z 

uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków, 

 udzielanie pomocy rodzinom ( prawnym opiekunom ) w zakresie 

doskonalenia umiejętności niezbędnych w wspieraniu rozwoju młodzieży, w 

szczególności w zakresie potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań 

ryzykownych. 
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IV. WIZJA,  MISJA  PLACÓWKI 

a) Wizja  placówki. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Zawichoście jest placówką 

kształcącą i wychowującą w oparciu o nowoczesne metody nauczania i wychowania, 

otwartą na zmieniającą się rzeczywistość, spełniającą oczekiwania społeczne. 

Jesteśmy nastawieni na: 

 wspieranie rodziców w wychowaniu i kształceniu, 

 respektowanie uniwersalnych zasad etycznych, 

 dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, 

 kultywowanie tradycji patriotycznych. 

 

b) Misja  placówki. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Zawichoście jest placówką, 

która w szczególności: 

 stwarza środowisko przyjazne i bezpieczne wychowankom, 

 wspiera rozwój osobowościowy wychowanków, kształtuje ich charakter, 

 ukazuje wychowankom drogi wyboru, 

 przygotowuje wychowanków do roli odpowiedzialnych obywateli, 

 dba, żeby pracownicy Ośrodka mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, 

 dba o zaufanie rodziców, 

 zabiega o uznanie w środowisku. 

 

V. MODEL  WYCHOWANKA 

 Cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki, jest odpowiedzialny. 

 Dba o wspólne dobro społeczności lokalnej, państwowej ma świadomość pełnienia ról 

społecznych. 

 Potrafi prezentować swój punkt widzenia z poszanowaniem zdania innych, jest 

tolerancyjny. 

 Przestrzega powszechnie obowiązujące zasady i normy społeczne. 

 Podejmuje dalsze kształcenie zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami. 

 Czynnie uczestniczy we wspólnych działaniach na terenie Ośrodka i środowiska 

lokalnego, ma poczucie tożsamości, jest aktywny. 
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 Szanuje symbole narodowe, zna historię tradycję i kulturę Ojczyzny. 

 Potrafi panować nad emocjami, konstruktywnie wyraża złość i gniew. 

 Dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny, unika szkodliwych nałogów. 

 Potrafi zaplanować i konstruktywnie spędzić czas wolny. 

 Akceptuje siebie, mając świadomość swoich  mocnych i słabych stron. 

 Planuje rozwój kariery zawodowej, potrafi poruszać się po rynku pracy. 

 Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości. 

 Poszerza  swoją  wiedzę,  zdobywając  ją  korzysta  z  różnych  źródeł,  interesuje  się  

otaczającą go rzeczywistością, jest ciekawy świata. 

 

Zadania wychowawcze realizowane w oparciu o Program Wychowawczo-

Profilaktyczny i  Plan Pracy  MOW  im. J. Korczaka w Zawichoście: 

 

1. Człowiek  jako  istota  społeczna. 

 

 poznawanie i  wpajanie  obowiązujących  norm  społecznych  i  prawnych, 

 powodowanie  sytuacji, w których  wychowanek  może  dokonywać  pozytywnych  

społecznie  wyborów, 

 kształtowanie  gotowości  do  niesienia  pomocy, opieka  nad  młodszymi, 

 wzmacnianie  postaw  koleżeńskich, bezinteresownych  reprezentowanych  przez  

wychowanka, 

 kształtowanie  pozytywnych  form  rozładowania  nagromadzonych  emocji  i  

odpowiedniego  przyjmowania  krytyki, 

 kształtowanie  szacunku i  tolerancji  wobec  inności  drugiego  człowieka, 

 wzmacnianie  u  chłopców  poczucia  własnej  wartości  poprzez  kierowanie  ich  

działań  na  dziedziny, w  których  czują  się  pewnie, 

 nauka  mówienia „NIE” i obrona  własnego  zdania  i  stanowiska, kształtowanie  

zdolności  negocjacji  i  rozwiązywania  konfliktów  bez  przemocy, 

 kształtowanie  wzajemnej  współpracy  wychowanka  i  wychowawcy. 

 

2. System  wartości  moralnych  i  etycznych.  

 

 budowanie  własnego  systemu  wartości, 
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 rozwijanie  refleksyjnej  postawy  wobec  siebie  i  innych  przez  ocenę   i  korektę  

własnych  zachowań, 

 nauka  wydawania  opinii  i  sądów  o  drugim  człowieku  bez  naruszania  jego  

godności  osobistej, 

 kształtowanie  prawidłowego  rozumienia  wolności  osobistej  przez  wyznaczanie  

granic  zachowań, wynikających  z  norm  społecznych, moralnych  i  etycznych, 

 uświadamianie  wychowankom  zachowań  społecznie  aprobowanych  

podkreślając  jak  ważną  rolę  sprawują  oni  w  funkcjonowaniu  całego  

społeczeństwa, 

 kształtowanie  takich  cech  charakteru  jak: otwartość, ufność, wiara  w  drugiego  

człowieka, odwaga  cywilna, odpowiedzialność  za  siebie  i  swoje  postępowanie, 

 kształtowanie  szacunku  dla  drugiego  człowieka. 

 

3. Edukacja na właściwym poziomie – kluczem do sukcesu. 

 

 stosowanie na zajęciach metod i form umożliwiających wszechstronny rozwój i 

samodzielność w poszukiwaniu wiedzy, 

 prowadzenie zajęć szkolnych służących rozbudzaniu, rozwijaniu zainteresowań i 

pielęgnowaniu myślenia kreatywnego, 

 organizowanie zajęć pozalekcyjnych w celu rozbudzenia pasji poznawczej i 

zainteresowań, 

 stała pomoc wychowankom, w celu opanowania kluczowych umiejętności 

koniecznych do kontynuowania nauki w szkole podstawowej i gimnazjum, 

 stałe prowadzenie dodatkowych zajęć, mających na celu minimalizację 

niepowodzeń szkolnych. 

 

4. Kultura, tradycja  i  obyczaje – regionalne, narodowe, europejskie. 

 

 poznawanie kultury naszego regionu i jego związków z kulturą narodową, 

 odwiedzanie miejsc tradycji i kultury narodowej, 

 kształtowanie postawy nonkonformistycznej odrzucającej bezmyślne 

naśladownictwo, 

 rozbudzanie zainteresowań kulturalnych i poznawczych, 



13 

 

 czynny udział w wydarzeniach kulturalnych, 

 kształtowanie potrzeby aktywności własnej w różnych dziedzinach sztuki polskiej 

i europejskiej, 

 kształtowanie tolerancji wobec innych kultur, wyznań i tradycji, 

 poznawanie kultury, tradycji i obyczajów państw europejskich, 

 uwrażliwianie na potrzeby i problemy własnego regionu, kraju i Europy, 

 poznawanie tradycji własnej rodziny, a przez to wzmacnianie istniejących tam 

więzi, 

 kształtowanie postaw patriotycznych, wzbudzanie szacunku dla symboli 

narodowych i Ojczyzny, 

 zapoznanie się z miejscem naszego regionu oraz Polski w kulturze europejskiej. 

 

5. Praca  zawodowa  -  ważnym  aspektem  życiowym  człowieka. 

 

 kształtowanie przekonania, że to właśnie praca nadaje sens ludzkiemu życiu, 

 uświadamianie konieczności stałej aktywności zawodowej, 

 budowanie przekonania, że praca jest źródłem wzmocnień oraz kształtuje obraz 

naszej osoby w oczach innych, 

 przygotowanie do praktycznej strony poszukiwania pracy, 

 umiejętne gospodarowanie własnymi środkami finansowymi na przykładzie 

planowania budżetu grupy, 

 pomoc w budowaniu własnych planów życiowych, wyznaczaniu celów realnych 

do osiągnięcia na podstawie zainteresowań i predyspozycji  zawodowych, 

 nauka pisania życiorysu oraz listu motywacyjnego, 

 przygotowanie wychowanka do aktywnego poszukiwania i wartościowania ofert 

na rynku pracy, 

 omówienie zjawiska bezrobocia, przyczyn oraz sposobów przeciwdziałania, 

 szanse i możliwości pracy w Polsce i Europie. 

 

6. Wychowanie do życia w rodzinie. 

 

 poznawanie podstawowych funkcji rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb młodego człowieka, 
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 budowanie właściwych relacji z rodziną wychowanka, 

 nauka okazywania uczuć i emocji wobec najbliższych, 

 kształtowanie umiejętności tworzenia związków uczuciowych także poza rodziną, 

 uczenie szacunku wobec rodziców i osób starszych, 

 wspieranie wychowanków w poszukiwaniu wartości rodzinnych oraz 

uświadamianie im odpowiedzialności roli rodzica, 

 pomoc w przeżywaniu procesu dojrzewania-kryzys adolescencji, 

 utwierdzanie w wychowankach przekonania, że rodzina jest źródłem radości i 

szczęścia w życiu człowieka, a wszelkie konflikty można wspólnie przezwyciężyć, 

 uświadamianie istoty koleżeństwa i przyjaźni oraz wagi  wzajemnego wsparcia i 

szacunku. 

 

7. Promocja  zdrowego  stylu  życia  i  profilaktyka  uzależnień. 

 

 poznawanie właściwych sposobów spędzania czasu wolnego i umiejętność jego 

zagospodarowania, 

 kształtowanie świadomości wychowanków, że zdrowie i życie człowieka jest 

wartością nadrzędną, 

 wpajanie przekonania, że człowiek ma istotny wpływ na własne zdrowie, stąd 

warto je szanować i o nie dbać, 

 kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, 

 nauka samodzielnego i racjonalnego korzystania z usług służby zdrowia, 

 przygotowanie i zachęcanie do przestrzegania zaplanowanego rozkładu dnia, 

 wyposażenie wychowanków w podstawowy zasób wiadomości i umiejętności z 

zakresu pierwszej pomocy medycznej, 

 wskazywanie źródeł bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia, 

 realizowanie na terenie Ośrodka programów profilaktycznych przeciwdziałających 

narkomanii (ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy), lekomanii, 

alkoholizmowi i nikotynizmowi,  

 

8. Wizerunek  mojej  osoby, czyli  jak  dbać  o  kulturę  osobistą. 

 

 kształtowanie w wychowankach  poczucia  estetyki  i  dobrego  smaku, 
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 rozwijanie  nawyków  kulturalnych  wyrażających  się  w  dbałości  o  strój         i  

kulturę  słowa, 

 pomoc  wychowankom  w  odnalezieniu  własnego  stylu, 

 nauka  poprawnego  i  adekwatnego  do  sytuacji  sposobu  wyrażania  własnych  

myśli  i  przekonań, 

 szeroko  rozumiana  dbałość  o  kulturę  zachowań  i  kontaktów  z  drugim  

człowiekiem, 

 uświadomienie  wychowankom  znaczenia  tzw. pierwszego  wrażenia. 

 

9. Proces usamodzielnienia wychowanków opuszczających Ośrodek. 

 

 udział wychowanka w tworzeniu, z wychowawcą   programu usamodzielnienia, 

 zapoznanie z prawnymi uwarunkowaniami regulującymi proces usamodzielniania, 

 współpraca  z instytucjami udzielającymi pomocy w zakresie usamodzielniania, 

 współpraca z rodziną wychowanka i opiekunami prawnymi w zakresie 

przygotowania, do prawidłowego funkcjonowania po opuszczeniu Ośrodka. 

 

VI. PLAN  DZIAŁAŃ  PLACÓWKI 

1. Baza  placówki. 

 

a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy placówki na planowany okres. 

 

Ośrodek  ma dogodną bazę, budynki internatu i szkoły są dobrze i estetycznie 

zagospodarowane i urządzone. Niemniej zarówno budynki oraz otoczenie wymaga dalszych 

działań, mających na celu polepszenia standardów Ośrodka. 

 Remont pomieszczeń w grupie I. 

 Dokończenie remontu  w grupie VI. 

 Dokończenie wyposażania boiska wielofunkcyjnego ( ławki dla publiczności ). 

 Wykonanie altanki z miejscem na ogniska dla wychowanków. 

 Termomodernizacja segmentu A1 internatu. 

 Remont i modernizacja ogrodzenie Ośrodka. 

 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Ośrodka. 
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 Dokończenie remontu i modernizacji pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu, 

 Dokończenie remontu korytarza w szkole ( na parterze ), 

 

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze. 

 

Wyżej wymienione cele zostaną osiągnięte w momencie zakończenia wszystkich 

planowanych w danym okresie inwestycji. 

 

c) Zadania do realizacji: 

 

 

Lp 

 

Zadania 

 

Formy realizacji 

 

Niezbędne  

środki 

 

Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna  

za  realizację 

 

1. 

Remont 

pomieszczeń w 

grupie I 

Malowanie ścian, 

wymiana drzwi, 

remont łóżek 

 

Finansowe 

 

 

2020.09-11 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 

 

2. 

Dokończenie 

remontu  w 

grupie VI 

Malowanie ścian 

 

 

Finansowe 

 

 

2020.09-10 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 

 

 

3. 

Dokończenie 

wyposażania 

boiska wielo-

funkcyjnego 

Zakup materiałów 

potrzebnych do wy-

konania ławek dla 

publiczności. 

Modernizacja ogro-

dzenia boiska. 

 

Finansowe 

 

 

2021.04-06 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 

 

 

 

4. 

Wykonanie 

altanki z miej-

scem na ogniska 

dla wycho-

wanków. 

Wykonanie 

konstrukcji drewniano 

– metalowej. 

Przygotowanie miejsca 

na ognisko.  

 

Finansowe 

 

 

2020 - 2021 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 

 

 

 

5. 

Termomoderni-

zacja segmentu 

A1  internatu. 

Położenie nowej 

izolacji termicznej na 

budynku AI internatu, 

spełniającej normy 

budowlane. 

 

Finansowe 

 

 

2020-2025 

Dyrektor, 

wykonawca robót 

budowlanych 

 

 

6. 

Remont i mo-

dernizacja 

ogrodzenie 

Ośrodka. 

Wymiana części 

ogrodzenia, posta-

wienie nowych przę-

seł. 

 

Finansowe 

 

 

2020-2025 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 

 

 

7. 

Zagospodaro-

wanie terenów 

zielonych na 

Zakup krzewów, 

kwiatów. Usunięcie 

drzew zagrażających 

 

Finansowe 

 

 

2020 –2022 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 
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 terenie Ośrodka. bezpieczeństwu wy-

chowanków i infra-

strukturze Ośrodka. 

 

 

8. 

Dokończenie 

remontu i 

modernizacji 

pomieszczeń do 

praktycznej 

nauki zawodu, 

Malowanie ścian, 

instalacja maszyn do 

obróbki drewna, 

remont podłóg 

 

 

Finansowe 

 

 

2020 - 2021 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 

 

 

9. 

Dokończenie 

remontu 

korytarza w 

szkole ( na 

parterze ), 

Konieczność zain-

stalowania nowej 

wentylacji w klaso-

pracowniach. 

 

Finansowe 

 

 

2020.06-08 

Dyrektor, 

we własnym 

zakresie 

 

 

 

10. 

Monitoring 

osiągniętych 

standardów 

lokalowych, 

zapobieganie i 

remont ewentu-

alnych znisz-

czeń 

Powierzenie odpo-

wiedzialności za sprzęt 

i pomieszczenia 

pracownikom. 

Wykształcenie po-

czucia odpowie-

dzialności w wy-

chowankach za mienie 

Ośrodka. 

 

Finansowe 

 

Zadanie stałe 

Wszyscy pra-

cownicy i wy-

chowankowie 

 

2. Organizacja pracy i zarządzania placówką. 

 

a) Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania placówki. 

 Monitorowanie i ewaluacja pracy kadry pedagogicznej jako narzędzie rozwoju 

kompetencji  i jakości  pracy  resocjalizacyjnej. 

 Doskonalenie warsztatu pracy, wzrost kompetencji kadry  pedagogicznej. 

 Promocja Ośrodka. 

 Skuteczniejsze rozwiązywanie problemów, współpraca Zespołów. 

 

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze. 

 Działania mające na celu zmianę sytuacji na lepsze, eliminowanie błędów i 

niedociągnięć są istotnym elementem zarządzania kadrą pedagogiczną. 

Systematyczne i zorganizowane obserwowanie osiąganej jakości pracy, może 

pomóc kadrze pedagogicznej świadomie dokonywać wyborów w zorganizowaniu 

warsztatu pracy. Pozwala to w szerszym spektrum kontrolować i korygować 

oddziaływania resocjalizacyjne z punktu widzenia norm i standardów 
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zawodowych. Działania takie, powinny inspirować kadrę pedagogiczną naszego 

Ośrodka do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. 

 

 W nowej koncepcji pracy Ośrodka głównymi aktorami są wychowankowie. Kadra 

pedagogiczna występuje w roli organizatora pracy wychowanków i reżysera ich 

aktywności. Wymaga to zmian w warsztacie pracy kadry pedagogicznej. 

Ulepszenie warsztatu ułatwi pracę i pozwoli skutecznie przezwyciężyć różnego 

typu napięcia i trudności. Istotnym celem doskonalenia kadry pedagogicznej jest 

stymulowanie rozwoju zawodowego i ułatwione przechodzenie z niższych faz ku 

wyższym. Dobrze i wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna to jedna z 

mocnych stron naszego Ośrodka. Należy jednak pamiętać, że proces 

wychowawczy jest zjawiskiem dynamicznie zmieniającym się. Kadra 

pedagogiczna powinna systematycznie korzystać z bieżących czasopism 

pedagogicznych, szkoleń. Korzystać z propozycji nowych form i metod pracy 

resocjalizacyjnej. Rozwijać się i zdobywać nowe wiadomości z różnych dziedzin 

nauki i praktyki. 

 

 Obecnie wzorem podmiotów gospodarczych młodzieżowe ośrodki wychowawcze 

są zmuszone umieć dobrze sprzedać swój „produkt” jakim jest oferta edukacyjno – 

resocjalizacyjna. To dzięki prawidłowej promocji można umiejętnie wykreować 

wizerunek placówki. Efektem takiej działalności jest potwierdzenie potrzeby 

istnienia tego rodzaju placówek oraz społeczna akceptacja naszych 

wychowanków. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w 

Zawichoście nie jest oderwany od rzeczywistości, w której funkcjonuje. Działania 

budujące pozytywny wizerunek naszego Ośrodka już uzyskały aprobatę 

społeczności lokalnej  oraz wsparcie władz powiatu, poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, Policji, urzędu pracy, uczelni wyższych  i innych. Chcąc 

kontynuować nasze działania, będziemy wykorzystywać nowe możliwości  

promocji, w celu utrzymania pozytywnego obrazu Ośrodka. 

 

  Osobami odpowiedzialnymi za bezpośrednie wsparcie, udzielane wychowankom  

w rozwiązywaniu ich problemów  oraz wskazywaniu właściwych kierunków, dróg 

wyboru są nauczyciele, wychowawcy  oraz specjaliści z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej ( psycholog, pedagog, terapeuta ), tworzą oni 
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Zespoły. Tylko prawidłowa praca Zespołów i współpraca pomiędzy nimi 

gwarantuje sukces wychowawczy. Jednym z ważniejszych zadań Zespołów 

działających w naszym Ośrodku, będzie ich efektywna i rzetelna współpraca, która 

pozwoli na profesjonalne działania w sytuacja problemowych – trudnych 

wychowawczo. 

 

c) Zadania do realizacji: 

 

Lp. Zadania Niezbędne  

środki 

Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna 

za realizację 

Dokumentacja  

zadania 

 

1. 

Obserwacje 

zajęć szkolnych 

Klasy, 

inne pomiesz-

czenia szkoły 

 

2020-2025 

     Dyrektor, 

Wicedyrektor 

 

Sprawozdania, 

raporty, 

notatki, 

 

2. 

Obserwacje 

zajęć 

wychowawczych 

Grupy wy-

chowawcze 

 

2020-2025 

      Dyrektor, 

Wicedyrektor 

 

Sprawozdania, 

raporty, 

notatki, 

 

 

3. 

Obserwacje 

zajęć 

terapeutycznych 

Pomieszczenia 

szkoły, 

internatu 

 

2020-2025 

      Dyrektor, 

Wicedyrektor 

 

Sprawozdania, 

raporty, 

notatki, 

 

4. 

Praca indywidu-

alna z wychowan-

kiem 

Pomieszczenia 

szkoły, internatu 

 

2020-2025 

Osoba wskazana 

przez Dyrektora 

   Program 

wychowawczo-

profilaktyczny 

dziennik zajęć 

pozalekcyjnych, 

inne 

 

 

5. 

Coroczny plan 

doskonalenia 

zawodowego 

MOW  

Zawichost, 

instytucje ze-

wnętrzne 

 

2020-2025 

     Dyrektor, 

Wicedyrektor 

 

Sprawozdania 

Raport roczny 

Protokół rady 

pedagogicznej 

 

6. 

Szkolenia we-

wnętrzne kadry 

pedagogicznej 

Pomieszczenia 

szkoły 

 

2020-2025 

     Dyrektor, 

Wicedyrektor 

 

Sprawozdania 

Protokoły 

 

 

7. 

Warsztaty i kursy 

doskonalące 

Pomieszczenia 

szkoły, środki 

finansowe 

 

2020-2025 

Dyrektor Sprawozdania 

Zaświadczenia 

Raporty 

 

8. 

        Projekt 

ewaluacji we-

wnętrznej 

Pomieszczenia 

Ośrodka 

 

2020-2025 

Dyrektor, 

zespół ds. ewalu-

acji 

Raport 

Sprawozdania 

 

 

9. 

Kontakt z mediami Gabinet 

Dyrektora 

 

2020-2025 

Dyrektor, 

osoby wskazane 

przez Dyrektora 

Notatki 

Sprawozdania 
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10. 

Prowadzenie i 

modernizowanie 

strony Interneto-

wej 

Pracownia 

komputerowa 

 

2020-2025 

Osoba wskazana 

przez Dyrektora 

Plan modernizacji 

witryn 

internetowych 

 

 

11. 

Organizacja kon-

kursu wiedzy o 

patronie Ośrodka 

na szczeblu po-

wiatowym 

Pomieszczenia 

MOW  

Zawichost 

 

2020-2025 

Osoby wskazane 

przez Dyrektora 

Sprawozdanie 

plan konkursu 

 

12. 

Współpraca  z 

ośrodkami na tere-

nie woj. święto-

krzyskiego i  w 

kraju 

Pomieszczenie 

Ośrodka 

 

2020-2025 

Osoby wskazane 

przez Dyrektora 

 

Sprawozdanie 

Notatki 

 

13. 

Spotkania z  

przedstawicielami 

powiatu sando-

mierskiego 

Gabinet 

Dyrektora, 

sala 

konferencyjna 

 

2020-2025 

      Dyrektor, 

Wicedyrektor 

osoby wskazane 

przez Dyrektora 

Sprawozdania 

 

 

 

14. 

Spotkania z przed-

stawicielami Poli-

cji, Sądów, Poli-

cyjnej Izby 

Dziecka 

Gabinet 

Dyrektora, 

Pedagoga, 

psychologa, 

Wicedyrektora 

 

2020-2025 

Dyrektor, 

Wicedyrektor 

osoby wskazane 

przez Dyrektora 

 

Sprawozdania 

 

 

 

15. 

Spotkania z przed-

stawicielami 

PCPR, 

MOSP,MOPR, 

ZPOW 

Gabinet 

pedagoga,  

 

2020-2025 

      Dyrektor, 

Wicedyrektor 

osoby wskazane 

przez Dyrektora 

 

Sprawozdania 

Raporty 

 

 

16. 

Spotkania z przed-

stawicielami 

PUP,ŚBRR 

Gabinet 

Dyrektora, 

pedagoga 

 

2020-2025 

     Dyrektor, 

Wicedyrektor 

osoby wskazane 

przez Dyrektora 

Sprawozdania 

Raporty 

 

 

17. 

Spotkania z przed-

stawicielami 

uczelni, UJK, 

WSBiP, PWSZ 

Gabinet 

Dyrektora, 

sala 

konferencyjna 

 

2020-2025 

  Dyrektor, 

Wicedyrektor 

osoby wskazane 

przez Dyrektora 

Sprawozdania 

Raporty 

 

 

3. Dydaktyka oraz poprawa wyników egzaminów zewnętrznych. 

 

a) Cele w zakresie poprawy efektów kształcenia. 

 

1. Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej. 

 treści programu nauczania zgodne z treściami nauczania zawartymi w 

podstawie programowej, 
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 program nauczania określa sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania 

z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy, w zależności od potrzeb 

i możliwości wychowanka, 

 uwzględnienie wyników sprawdzianu i egzaminów, badań osiągnięć 

wychowanków w celu zmian i modyfikacji zestawów programów nauczania, 

 umożliwienie wychowankom z opóźnieniem edukacyjnym, promocji 

śródrocznej do klasy programowo wyższej. 

 

2. Rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych wychowanków w zakresie 

sposobów uczenia się. 

 rozpoznanie indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, 

wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych ( zagrożenie 

niedostosowanie społecznym, niedostosowanie społeczne ), 

 indywidualizacja pracy z wychowankiem podczas zajęć obowiązkowych i 

dodatkowych, 

 dostosowywanie warunków nauki i wymagań edukacyjnych do możliwości i 

potrzeb psychofizycznych wychowanków, 

 rozpoznanie sposobu uczenia się wychowanków i stosowanie skutecznej 

metodyki nauczania. 

 nauczyciele realizują zalecenia zawarte w orzeczeniach wychowanków, 

wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 

 wychowanek otrzymuje kompleksowa pomoc i wsparcie ze strony szkół. 

 

3. Organizacja procesu dydaktycznego, nastawionego na poprawę efektywności 

kształcenia. 

 doskonalenie efektów procesu dydaktycznego, wykorzystywanie wiedzy w 

praktyce, łączenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, 

 motywowanie wychowanków do samodzielnej pracy, nagradzanie 

kreatywnego podejścia do rozwiązania problemu, 

 przygotowanie wychowanków do kolejnych etapów kształcenia.  

 wychowanek pracuje według programu nauczania dostosowanego do jego 

możliwości edukacyjnych, 
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b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze. 

 w szkole obowiązują zasady oceniania zgodne z przepisami zawartymi w 

WSO, 

 wychowanek aktywnie uczestniczy w konkursach wewnątrzszkolnych i 

międzyszkolnych, 

 wychowanek uczy się z uwzględnieniem uwag i wskazówek zawartych w 

informacji ze strony nauczyciela, 

 nauczyciele zachęcają wychowanków do aktywnego udziału w zajęciach 

dodatkowych ( wyrównawczych ) oraz w kołach zainteresowań, 

 analiza programów nauczania pod kątem możliwości realizacji podstawy 

programowej w Szkole Podstawowej Specjalnej i  Liceum Ogólnokształcącym 

Specjalnym, 

 nauczyciele rozpoznają potrzeby i możliwości edukacyjne wychowanków w 

zakresie uczenia się i stosują nowatorskie metody i formy pracy. 

 

c) Zadania do realizacji:   

Lp. Zadania Formy  realizacji Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzialna  

za  realizację 

Dokumenta

cja  zadania 

 

 

1. 

Analiza programów 

nauczania pod kątem 

możliwości realizacji 

podstawy progra-

mowej 

Współpraca nau-

czycieli przy wybo-

rze programów 

nauczania, pod-

ręczników 

 

 

wrzesień 

Nauczyciele, 

Wicedyrektor 

 

Protokół 

posiedzenie 

Rady Peda-

gogicznej 

 

 

 

 

2. 

Opracowanie testów 

do próbnych 

egzaminów w szkole 

podstawowej 

specjalnej, 

Zintensyfikowanie 

procesu uczenia się w 

zakresie umiejętności 

praktycznych 

Współpraca nau-

czycieli przy opra-

cowaniu testów 

próbnych i ustale-

niu kryteriów ich 

oceny. Analiza wy-

ników. Dostosowa-

nie planów pracy 

nauczycieli do 

możliwości wy-

chowanków po 

przeprowadzonych 

egzaminach. Praca 

w zespołach przed-

miotowych 

 

 

 

listopad, 

styczeń 

 

Nauczyciele, 

zespoły 

przedmiotowe, 

Wicedyrektor 

 

Arkusze 

testów, 

analiza 

wyników 
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3. 

Analiza egzaminu kl. 

VIII szkoły podstawo-

wej specjalnej . 

Badanie kompetencji 

uczniowskich 

Opracowanie  ra-

portu dotyczącego 

wyników eg-

zaminu, analiza i 

wyciągnięcie wnio-

sków, ewaluacja 

sposobu nauczania 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

Nauczyciele klasy 

VIII SP ,  

Wicedyrektor 

 

Sprawoz-

danie, 

raport 

 

 

 

 

4. 

Opracowanie i reali-

zacja systemu pomocy 

wychowankom 

ubiegającym się o 

promocję śródroczną 

Współpraca nau-

czycieli i wycho-

wawców w celu 

pomocy wycho-

wankom w odnie-

sieniu sukcesu edu-

kacyjnego. Pla-

nowanie pracy w 

zespołach przed-

miotowych 

 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

grup, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog,  

Sprawoz-

dania, 

Protokoły 

Rady Peda-

gogicznej 

 

 

 

5. 

Analiza opinii i 

orzeczeń PPP. 

Zindywidualizowana 

pomoc wychowankom 

o specjalnych potrze-

bach edukacyjnych  

Rozpoznanie moż-

liwości i zaintere-

sowań wychowan-

ków. Dobór form i 

metod nauczania. 

Praca z wychowan-

kiem zgodna z 

zaleceniami IPET 

 

 

W miarę 

potrzeb 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

grup, pedagog, 

psycholog,  

Sprawoz-

dania, 

raporty 

 

 

6. 

Modyfikacja pro-

gramów nauczania. 

Opracowanie i reali-

zacja programów 

własnych 

Wymiana doświad-

czeń między nau-

czycielami, wpro-

wadzanie własnych 

innowacji i pro-

gramów 

 

 

Wrzesień 

 

Nauczyciele, 

Wicedyrektor 

 

Programy 

własne, 

Protokół 

Rady Peda-

gogicznej 

 

 

 

7. 

Motywowanie wy-

chowanków do sys-

tematycznej i wytę-

żonej pracy 

Stosowanie atrak-

cyjnych rozwiązań 

dydaktycznych, 

zachęcanie wy-

chowanka do ak-

tywności eduka-

cyjnej, ocenianie 

motywujące wy-

chowanka do dal-

szej pracy 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Sprawoz-

dania 

 

 

8. 

Zajęcia pozalekcyjne i 

rozwijające 

zainteresowania 

Zajęcia dydak-

tycznych, wyrów-

nawczych, korek-

cyjno – kompensa-

cyjne i rozwijające 

zainteresowania  

 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

terapeuta,  

Dzienniki, 

sprawozda-

nia 
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9. 

Rozwijanie świa-

domości preferencji 

zawodowych wy-

chowanków 

Zajęcia w ramach 

doradztwa eduka-

cyjno – zawodo-

wego. Udział wy-

chowanków w 

projektach z fundu-

szy unijnych 

 

Cały rok 

szkolny 

 

W miarę 

potrzeb 

Nauczyciele 

doradcy zawo-

dowi, pedagog, 

szkolny, 

psycholog, 

Wicedyrektor 

 

Dzienniki, 

sprawozda-

nia, raporty 

 

 

 

 

 

10. 

Działania edukacyjne 

szkół przygotowują 

wychowanków do no-

wych wyzwań i do 

dalszego etapu kształ-

cenia 

Wprowadzanie 

innowacji pedago-

gicznych, aktywi-

zowanie wycho-

wanków do krea-

tywnego myślenia, 

wykorzystywanie 

nowoczesnych 

środków dydak-

tycznych. 

Analizowanie rea-

lizowanych progra-

mów. Praca 

nauczycieli w ze-

społach przedmio-

towych 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Nauczyciele, 

pedagog, 

zespoły 

przedmiotowe, 

wychowawcy, 

Wicedyrektor 

 

Sprawoz-

dania 

 

 

 

 

 

11. 

Wychowankowie 

potrafią korzystać z 

różnych źródeł in-

formacji, twórczo 

rozwiązują problemy. 

Każdy wychowanek 

ma możliwość osią-

gnięcia w szkole 

sukcesu 

Nauczyciele stosują 

zróżnicowane 

poziomy trudności 

zadań, metody ak-

tywizujące umoż-

liwiające wycho-

wankom samo-

dzielne poszukiwa-

nie rozwiązań pro-

blemu 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Kadra 

pedagogiczna, 

Wicedyrektor 

 

Sprawoz-

dania 

 

 

12. 

Zachęcanie wycho-

wanków do udziału w 

konkursach, tur-

niejach, zawodach 

oraz w imprezach 

kulturalnych 

Współpraca nau-

czycieli i wycho-

wawców w przy-

gotowaniach wy-

chowanków do 

udziału w różnych 

sferach aktywności 

kulturalnej 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

Sprawoz-

dania, pu-

blikacje na 

stronie In-

ternetowej 

Ośrodka, 

konto 

facebook 

 

13. 

Wewnątrzszkolny 

system oceniania 

wspiera osiągnięcie 

przez uczniów suk-

cesu edukacyjnego 

Zapoznanie wy-

chowanków z WSO 

i PSO. Określenie 

wymagań i kryte-

riów oceniania w 

Przedmiotowym 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Wychowawcy 

klas, 

wychowawcy 

grup 

Sprawoz-

dania 
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Systemie 

Oceniania, doty-

czących wycho-

wanków z zalece-

niami udziału w 

zajęciach wyrów-

nawczych i specja-

listycznych 

 

4. Kadra – doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej  oraz kadry 

niepedagogicznej. 

a) Zakładane cele w zakresie doskonalenia zawodowego i rozwoju funkcji kadry 

pedagogicznej  i  niepedagogicznej  placówki w planowanym okresie. 

 Aktualizacja Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, w oparciu o analizę 

aktualnych potrzeb w naszym Ośrodku. 

 Opracowanie Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i 

Wychowawców na lata 2020 – 2025. 

 Zachęcanie i wspieranie nauczycieli i wychowawców do poszerzania 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych, niezbędnych do pracy z  

wychowankami. 

 Przygotowanie przyszłych kadr pedagogicznych w ramach praktyk 

studenckich i staży pracowniczych, realizowanych w naszym Ośrodku.  

 Dbanie o dobór i zatrudnianie pracowników administracji i obsługi zgodnie z 

potrzebami Ośrodka, wykształceniem i przepisami prawa.    

b) Kryteria sukcesu. 

 Wzrost efektywności pracy Ośrodka  poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych 

kadry pedagogicznej. 

 Sprawne funkcjonowanie Ośrodka ( odpowiedni dobór pracowników). 
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 Efektywność pracy kadry pedagogicznej, przekłada się na dobre relacje z 

rodzicami naszych wychowanków, opiekunami prawnymi oraz instytucjami 

wspierającymi. 

 Coroczna nowelizacja planów pracy, w związku z nowymi kompetencjami i 

umiejętnościami nauczycieli i wychowawców. 

 Efektywna współpraca opiekunów z praktykantami i stażystami na terenie 

Ośrodka. 

c) Zadania do realizacji: 

Lp. Zadania Formy  realizacji Niezbędne 

środki 

Termin  

realizacji 

Osoba 

odpowiedzial-

na   za  

realizację 

Dokument

-acja  

zadania 

 

 

1. 

Modyfikacja 

WDN. 

Harmonogram 

szkoleń 

Powołanie lidera 

WDN, rozpozna-

nie potrzeb kadry 

pedagogicznej w 

zakresie dosko-

nalenie zawodo-

wego – ankiety, 

rozmowy 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka 

 

 

Listopad, 

maj – 

czerwiec 

Dyrektor, 

lider WDN 

Protokół 

Rady Peda-

gogicznej, 

Raport z 

analizy 

ankiet 

 

 

2. 

Utworzenie  

Wieloletniego 

Planu Dosko-

nalenia Zawo-

dowego Nau-

czycieli i Wy-

chowawców 

Organizacja 

szkoleń dla Rady 

Pedagogicznej, 

zespołów przed-

miotowych, ze-

społów wycho-

wawczych. Ze-

wnętrzne formy 

doskonalenia za-

wodowego – 

zgodnego z po-

trzebami Ośrodka 

Finansowe, 

pomiesz-

czenia 

Ośrodka 

Wrzesień, 

zgodnie z 

harmo-

nogra-

mem 

 

Dyrektor, 

Lider WDN 

Protokół 

Rady Peda-

gogicznej, 

Plan 

WPDZNi

W 

 

 

 

 

3. 

Podejmowanie 

studiów pody-

plomowych 

przez kadrę 

pedagogiczną. 

Wspieranie nau-

czycieli i wycho-

wawców podej-

mujących studia 

podyplomowe, 

zgodnych z aktu-

alnymi potrze-

bami Ośrodka. 

Finansowe Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, 

Wicedyrektor, 

kadra 

pedagogiczna 

Potwier-

dzenia  

ukończo-

nych szko-

leń. 
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Finansowe i 

zmiany or-

ganizacyjne 

(planu pracy) 

wsparcie 

studiujących nau-

czycieli i wycho-

wawców. 

 

 

4. 

Praktyczne 

wykorzystanie 

wiedzy i 

umiejętności  

kadry pedago-

gicznej naby-

tych podczas 

szkoleń. 

Realizacja 

projektów 

własnych w pracy 

z wychowankami, 

zmiany i modyfi-

kacje planów 

pracy, programów 

nauczania,  

wychowawczo-

profilakycznego. 

Prowadzenie 

zajęć otwartych. 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka 

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor,  

Wicedyrektor, 

kadra pedago-

giczna 

Protokół 

rady peda-

gogicznej, 

plany 

pracy, pro-

gramy nau-

czania, wy-

chowawcz

y, profilak-

tyczny. 

 

 

 

5. 

Zaangażowanie 

i rzetelność 

wykonywanej 

pracy kadry 

pedagogicznej  

w Ośrodku jest 

dobrze oceniane 

przez rodziców 

i wychowan-

ków. 

Konsultacje pro-

blemów wycho-

wanków z rodzi-

cami, ankiety i 

rozmowy doty-

czące pracy z 

wychowankiem. 

Gabinet 

pedagoga, 

pomiesz-

czenia 

Ośrodka 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Protokół 

Rady Peda-

gogicznej, 

raport z 

analizy 

ankiet, 

rozmów 

 

 

 

 

6. 

Praktyki stu-

denckie i staże 

zawodowe na 

terenie 

Ośrodka. 

Współpraca z 

PUP w Sando-

mierzu w celu 

pozyskiwania 

pracowników 

stażystów, współ-

praca z uczel-

niami wyższymi – 

realizacja praktyk 

studenckich. Wy-

znaczenie opie-

kunów. 

Finansowe W miarę 

potrzeb 

Dyrektor, 

osoba wy-

znaczona 

przez Dy-

rektora 

Umowy, 

programy – 

stażu i 

praktyk. 
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5. Działalność opiekuńczo – wychowawcza Ośrodka. 

a) Zakładane cele w  zakresie realizacji celów wychowawczych placówki oraz 

poprawy działań o charakterze opiekuńczym w planowanym okresie; 

poprawy efektywności działań wychowawczych i opiekuńczych. 

 Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej wychowanka. 

 Zapoznanie rodziców, opiekunów prawnych i wychowanków z dokumentacją 

dotyczącą wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa, obowiązującą w 

naszym Ośrodku. 

 Wspieranie rodziców, opiekunów prawnych w procesie kształcenia i 

wychowania wychowanków. 

 Wspieranie wychowanków na każdym etapie rozwoju. 

 Prowadzenie działań wychowawczych, terapeutycznych i profilaktyki w 

oparciu o założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i Planu Pracy. 

 Bogata oferta zajęć dodatkowych, kół zainteresowań zgodnych z potrzebami 

wychowanków. 

 Przygotowanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w 

środowisku. 

 Kształtowanie samorządności wychowanków. 

 Promocja idei Patrona Ośrodka jako autorytetu dla wychowanków i kadry 

pedagogicznej. 

 

b) Kryteria sukcesu. 

 Zapewniona prawidłowa pomoc i opieka psychologiczno – pedagogiczna 

wychowankom. 

 Wychowankowie aktywnie uczestniczą w pracy Samorządu Wychowanków na 

rzecz społeczności Ośrodka. 

 Dobra współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi w zakresie oddziaływań 

wychowawczych i profilaktycznych wobec wychowanków. 

 Aktywne uczestniczenie wychowanków w zajęciach dodatkowych i 

rozwijających uzdolnienia. 

 Dobrze funkcjonujący Program Wychowawczo-Profilaktyczny i Plan Pracy. 
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 Wychowankowie znają i przestrzegają regulaminy obowiązujące w naszym 

Ośrodku. 

 Wychowankowie mają poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie, 

podejmowanie decyzji i edukację. 

 Wychowankowie posiadają umiejętności społeczne, potrafią zaspokajać swoje 

potrzeby w sposób społecznie akceptowany, są zdyscyplinowani i kulturalni. 

 

c) Zadania do realizacji: 

Lp. Zadania Formy  realizacji Niezbędn

e środki 

Termin  

realizac

ji 

Osoba 

odpowiedz

ialna  za  

realizację 

Dokume

ntacja  

zadania 

 

 

 

1. 

Zdiagnozowanie 

sytuacji rodzinnej 

i środowiskowej 

każdego 

wychowanka 

przyjmowanego 

do Ośrodka 

Analiza dokumentacji 

wychowanka, wywiad 

z kuratorem sądowym, 

pracownikiem MOPS, 

rozmowa z rodzicem 

opiekunem prawnym i 

wychowankiem 

Gabinet 

pedagoga, 

psycho-

loga,  

W ciągu 

całego 

roku 

szkol-

nego 

Pedagog, 

psycholog, 

, wycho-

wawca, 

nauczyciel 

Notatki 

sprawoz-

dania, 

IPET 

 

 

 

2. 

Organizacja 

właściwego oto-

czenia i atmosfery 

wychowankom, 

niezbędnych do 

nauki i 

prawidłowego 

funkcjonowania 

w Ośrodku 

Zapewnienie bez-

piecznych i nowo-

czesnych pomocy 

dydaktycznych, do-

stosowanie wyposa-

żenia Ośrodka i grup 

w sprzęty niezbędne 

do funkcjonowania 

wychowanków. 

Aktywność nauczy-

cieli podczas dyżurów 

w przerwach 

międzylekcyjnych 

Praca wychowawców 

zgodna z har-

monogramem dyżurów 

i Planem Pracy 

 

Pomiesz-

czenia i 

otoczenie 

Ośrodka. 

Wrze-

sień / 

paź-

dziernik, 

 

maj 

/czer-

wiec, 

na bie-

żąco 

Dyrektor 

Wicedyrekt

or, 

kadra 

pedagogicz

na 

Sprawoz-

dania, 

Grafiki 

dyżurów, 

grafik 

pracy 

wycho-

wawców. 

 

 

 

 

3. 

Przedstawienie i 

omówienie z 

wychowankami 

Regulaminu 

Ośrodka oraz 

innych doku-

mentów obo-

Omówienie oceny z 

zachowania na ze-

braniu z wychowaw-

cami/nauczycielami, 

przestrzegania zasad 

określających przy-

wileje, prawa i obo-

Grupy 

wycho-

wawcze, 

klasy 

szkolne, 

gabinet 

pedagoga 

Wrze-

sień, w 

miarę 

potrzeb 

Wycho-

wawcy 

klas, 

wychowaw

cy grup, pe-

dagog 

Dzienniki 

zajęć, 

peda-

goga, 

szkolne 

sprawoz-

dania 
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wiązujących w 

placówce 

wiązki oraz  konse-

kwencje niewłaści-

wego zachowania 

wychowanka. Re-

fleksja nad swoim 

zachowaniem 

 

 

 

4. 

Wsparcie psy-

chologiczno – 

pedagogiczne dla 

wychowanków 

oraz rodziców i 

opiekunów 

prawnych. 

Rozmowy indywi-

dualne z psycholo-

giem, pedagogiem, 

stała współpraca z 

PPP, spotkania z 

rodzicami, rozmowy 

telefoniczne, pomoc w 

rozwiązywaniu 

różnych problemów, 

wyrażenie zgody 

rodziców/opiekunów 

prawnych na badania 

w PPP i inne. 

Gabinet 

psycho-

loga, pe-

dagoga, 

Cały rok 

szkolny 

Psycholog 

pedagog, 

terapeuta,w

ycho-

wawca, 

nauczyciel 

Dyrektor, 

Wicedyrekt

or 

 

Dzienniki 

zajęć, 

peda-

goga, 

szkolne 

Sprawoz-

dania. 

 

 

5. 

Działania 

zabezpieczające 

dobrą i prawi-

dłową kondycję 

psychofizyczną 

wychowanka 

Organizowanie wy-

cieczek, rajdów, udział 

w zawodach 

sportowych w 

Ośrodku i w środo-

wisku lokalnym. 

Udział w imprezach 

kulturalnych i 

artystycznych. Or-

ganizacja konkursu 

plastycznego  o Pa-

tronie Ośrodka. 

Opieka pielęgniarki w 

pomocy doraźnej i 

wyjazdach do spe-

cjalistów. Opieka 

psychiatryczna, wizyty 

w PZP i w Ośrodku 

Finan-

sowe, 

pomiesz-

czenia 

Ośrodka 

Cały rok 

szkolny 

Nauczy-

ciele, wy-

chowawcy 

psycholog, 

pedagog, 

pielę-

gniarka, 

lekarz 

psychiatra, 

Wicedyrekt

or, 

Dyrektor 

Sprawoz-

dania,  

notatki,in

formacje 

zamiesz-

czone  na 

stronie 

Interneto-

wej 

Ośrodka. 

 

 

6. 

Skuteczna reali-

zacja Programu 

Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

minimalizującego 

zachowania 

nieprawidłowe 

(patologiczne) 

oraz uzależnienia 

Współpraca z poradnią 

uzależnień w 

Sandomierzu, roz-

mowy indywidualne z 

psychologiem, 

pedagogiem. Reali-

zacja programu 

„Mentor”, niwelo-

wanie wpływu nie-

korzystnych struktur 

Pomiesz-

czenia i 

otoczenie 

Ośrodka. 

Finan-

sowe 

Cały rok 

szkolny 

w miarę 

potrzeb 

Wycho-

wawcy 

klas, 

wychowaw

cy grup, 

nauczy-

ciele, pe-

dagog, 

terapeuta 

psycholog, 

Sprawoz-

dania, 

dzienniki 

zajęć 
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nieformalnych wśród 

wychowanków. Bu-

dowa pozytywnych 

relacji społecznych 

pomiędzy wycho-

wankami. Wzrost 

kompetencji spo-

łecznych oraz za-

chowań asertywnych 

wychowanków 

Dyrektor, 

Wicedyrekt

or 

 

 

 

 

 

7. 

Prowadzenie 

doradztwa edu-

kacyjno – zawo-

dowego dla wy-

chowanków kl. 

VII iVIII SzPS 

oraz kl. I LOS 

oraz pełnoletnich 

opuszczających 

Ośrodek 

Warsztaty, spotkania z 

doradcami zawo-

dowymi, wizyty w 

PUP w Sandomierzu, 

udział w projektach z 

funduszy unijnych 

rozwijających 

kompetencje 

zawodowe 

 

Klasy do-

radców 

zawodo-

wych,  

finansowe 

Cały rok 

szkolny 

w miarę 

potrzeb 

Doradcy 

zawodowi, 

pedagog, 

psycholog 

nauczy-

ciele, wy-

chowawcy 

Harmo-

nogram 

spotkań, 

dzienniki 

zajęć, 

listy 

obecności 

 

 

 

8. 

Sprawne funk-

cjonowanie zajęć 

dodatkowych, 

rozwijających 

uzdolnienia i 

wolontariat 

Analiza dokumentów, 

rozmowy z wy-

chowankami doty-

czące wyboru zajęć. 

Bogata oferta zajęć 

dodatkowych, do-

browolne i aktywne 

uczestniczenie wy-

chowanków w zaję-

ciach. Zaangażowanie 

kadry pedagogicznej  

w pracy z 

wychowankami. 

Aktywna praca w 

wolontariacie, na rzecz 

Ośrodka i środowiska 

lokalnego 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka, 

finansowe 

Cały rok 

szkolny 

Wycho-

wawcy, 

nauczy-

ciele, pe-

dagog 

Dzienniki 

zajęć, 

harmo-

nogram 

spotkań, 

listy 

obec-

ności, 

sprawoz-

dania 

 

 

9. 

Rozwijanie sa-

morządności 

wychowanków w 

Ośrodku 

Wybór SW oraz 

opiekunów. Opra-

cowanie planu pracy 

SW, harmonogram 

spotkań. Zebrania SW 

z Dyrektorem – 

przedstawienie pro-

pozycji współpracy, 

wniosków i petycji 

 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka, 

gabinet 

Dyrek-

tora, 

finansowe 

Wrze-

sień 

 

Cały rok 

szkolny 

Opieku-

nowie SW,  

Dyrektor 

Sprawoz-

danie, 

protokół 

Rady 

Pedago-

gicznej 
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10. 

Przygotowanie 

wychowanków do 

samodzielnego 

funkcjonowania 

w środowisku 

rodzinnym 

Opracowanie pro-

gramu usamodziel-

nienia, kontakty z 

MOPS, OPS, MOPR. 

Współpraca z 

placówkami ZPOW, 

rodzicami/opiekunami 

prawnymi 

Gabinet 

pedagoga, 

psycholog

a 

Ostatni 

rok 

pobytu 

wycho-

wanka 

w 

Ośrodku 

Wycho-

wawca 

prowa-

dzący, 

wychowaw

ca klasy, 

pedagog, 

psycholog 

Program 

usamo-

dziel-

nienia, 

notatki, 

sprawoz-

dania 

 

 

 

 

 

11. 

Praca nad 

utrzymaniem 

dobrego wize-

runku naszego 

Ośrodka w śro-

dowisku. Pro-

mowanie kon-

cepcji i idei Pa-

trona Ośrodka. 

Współpraca z MGOK 

w Zawichoście, 

placówkami 

oświatowymi  w 

Zawichoście, PTTK w 

Sandomierzu, Re-

gionalnym Centrum 

Wolontariatu w 

Kielcach. Organizo-

wanie uroczystości 

świąt państwowych i 

resortowych. Przy-

gotowanie uroczy-

stości i udział w im-

prezach związanych z 

Patronem Ośrodka 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka, 

finansowe 

Według 

kalen-

darza 

uroczy-

stości , 

cały rok 

szkolny. 

Pracownicy 

Ośrodka, 

osoby wy-

znaczone 

przez Dy-

rektora. 

Harmo-

nogram 

uroczy-

stości, 

sprawoz-

dania, 

infor-

macja 

umiesz-

czona na 

stronie 

Interneto-

wej. 

 

6. Klimat/atmosfera Ośrodka. 

a) Zakładane cele w zakresie poprawy klimatu/atmosfery panującej w Ośrodku 

w planowanym okresie: 

 Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy wychowankami a kadrą 

pedagogiczną w oparciu o wzajemne prawa i obowiązki. 

 Kadra pedagogiczna Ośrodka podejmuje aktywna współpracę z 

wychowankami i rodzicami, w planowaniu ich dalszego  rozwoju. 

 Wychowankowie, kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji Ośrodka 

podejmują wspólny wysiłek zmierzający do pełnej integracji na terenie 

placówki. 

 Dbanie o prawidłowe relacje społeczności naszego Ośrodka w respektowaniu i 

poszanowaniu praw dziecka i człowieka. Wypracowanie klimatu tolerancji i 

szacunku. 

 Dbanie o atmosferę poczucia przynależności do społeczności Ośrodka, 

kultywowanie tradycji i historii placówki, kształtowanie odpowiednich postaw 

etycznych. 
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 Wychowawcy  współpracują   z  nauczycielami w zakresie budowania 

poczucia bezpieczeństwa w Ośrodku i w jednolitym oddziaływaniu  pracy z 

wychowankiem. 

 Dobra i aktywna współpraca Dyrektora Ośrodka  z całą społecznością 

placówki 

 

b) Kryteria sukcesu w planowanym obszarze. 

 Aktywna i dobra współpraca kadry pedagogicznej z rodzicami, opiekunami 

prawnymi. 

 Wychowanek ma poczucie bezpieczeństwa w Ośrodku  oraz  akceptacji i 

sprawiedliwego traktowania. 

 Rodzice i opiekunowie prawni utrzymują stały kontakt  z wychowankami, 

kadrą pedagogiczną, uczestniczą w procesie pracy resocjalizacyjnej naszych 

wychowanków. 

 Stosowanie przez kadrę pedagogiczną jednolitych form oddziaływania w pracy 

z wychowankiem, zauważalny lepszy przepływ informacji. 

 Wzrost zaufania wychowanków wobec wszystkich pracowników Ośrodka. 

 Kadra pedagogiczna i  pracownicy administracji utożsamiają się z planem 

pracy Ośrodka. 

c) Zadania do wykonania: 

Lp. Zadania Formy  realizacji Niezbędn

e środki 

Termin  

realizac

ji 

Osoba 

odpowiedzia

lna  za  

realizację 

Dokume

ntacja  

zadania 

 

 

 

 

1. 

Dobrze działający 

system udzielania 

wsparcia wycho-

wankowi w sytu-

acjach trudnych i 

traumatycznych. 

Nauka rozwiązy-

wania problemów 

i przełamywania 

trudności 

Sprawne i skuteczne 

reagowanie w 

sytuacjach trudnych. 

Minimalizowanie 

konfliktów w grupie, 

klasie. Zajęcia  i 

warsztaty 

rozwiązywania 

sytuacji trudnych 

 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka, 

gabinet 

pedagoga, 

psycho-

loga 

Cały rok 

szkolny 

Kadra 

pedagogiczn

a, terapeuta, 

lekarz 

psychiatra 

Spra-

wozda-

nia, 

dzienniki 

zajęć 

 

 

 

2. 

Wychowankowie, 

kadra pedago-

giczna i pracow-

nicy administracji 

Zebrania z wycho-

wankami, spotkania 

z rodzicami, rady 

pedagogiczne, 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka, 

sala kon-

Cały rok 

szkolny 

Kadra pe-

dagogiczna, 

pracownicy 

administracji 

Protokół 

Rady 

Pedago-

gicznej, 
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  i obsługi, znają 

swoje prawa i 

obowiązki oraz 

dbają o ich 

przestrzeganie 

zebrania z pracow-

nikami administracji. 

Współpraca ze 

związkami zawo-

dowymi 

feren-

cyjna 

i obsługi,  

Dyrektor 

spra-

wozdania 

 

 

 

 

3. 

Dbanie o atmos-

ferę umożliwia-

jącą, zaspokojenie 

potrzeb akcepta-

cji, przynależno-

ści, poprawiającą 

komunikację i 

współpracę.  

Imprezy i uroczy-

stości zachęcające do 

współpracy, 

integracji, zacie-

śniające relacje w 

grupie, klasie, po-

między wycho-

wankami i pracow-

nikami Ośrodka. 

Treningi komuni-

kacji i perswazji. 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka,f

inansowe. 

Cały rok 

szkolny 

Kadra pe-

dagogiczna, 

Wicedyr., 

Dyrektor 

Spra-

wozda-

nia, ra-

porty. 

 

 

4. 

Ścisła współpraca 

z rodzicami i 

opiekunami 

prawnymi wy-

chowanka w sfe-

rze planowania 

przyszłości. 

Stały kontakt oso-

bisty, telefoniczny z 

rodzicami, opie-

kunami prawnymi 

wychowanka. In-

formowanie o suk-

cesach i porażkach 

wychowanka, włą-

czenia rodziców i 

opiekunów prawnych 

do działań 

podejmowanych 

przez Ośrodek.  

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka. 

Cały rok 

szkolny 

Kadra pe-

dagogiczna, 

Wicedyr., 

Dyrektor 

Spra-

wozda-

nia, ra-

porty, 

dziennik 

kontaktu 

 

 

 

5. 

Dbanie o budowę 

prawidłowych 

relacji i współ-

pracy kadry pe-

dagogicznej i 

pracowników 

administracji i 

obsługi.  

Mediacje w sytua-

cjach trudnych. 

Zachęcanie do 

współpracy. Orga-

nizowanie wspól-

nych przedsięwzięć 

dla pracowników 

Ośrodka. 

Pomiesz-

czenia 

Ośrodka, 

finan-

sowe. 

 

Cały rok 

szkolny 

Dyrektor, 

Wicedyr. 

Spra-

wozda-

nia. 

 

Monitoring działań będzie prowadzony na bieżąco. 

 


