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ZAT.OZENIA VUYCHOWAWCZE

My5lq przewodniq pracy resocjalizacyjnej przyjqtq i od kilku lat konsekwentnie

realizowanq w poznariskim Za\4adzie jest szeroko rozumiane otwarcie, zar6wno

w podejSciu do metod i form pracy z nieletnimi jak i mozliwie najwigkszego otwarcia na

wsp6ldzialanie w przestrzeni Srodowiska lokalnego. Niwelowanie negatywnych skutk6w

izolacyjnego charakteru instytucji, uzasadnionego wzglqdami bezpieczefistwa

oraz strukturq organizacyjnq, jest jednym z gl6wnych wyzwari tego typu plac6wek,

Wychowanie ,,do wolno6ci", w przeciwieristwie do izolacyjnego podej6cia nastawionego

na egzystencjq w sztucznym Srodowisku zamknigtym jest wytycznq dla podejmowanych

dzialah w zaldadzie. w przyjqtym modelu wychowawczym nie zaklada

siq ins\rtucjonalnego urabiania wychowanka, i wtlaczania go na silq

w gotowe wzorce 16l spolecznych. Zamiast narzucania spreparowanego

i gotowego wzorca postgpowania, pomaga mu sig w podjgciu wysilku ,,stawania sig",

dorabiania osobowo6ci oraz uznania jako warto6ci mo2liwoSi sqdzenia i stanowienia

o sobie samym, bez krzywdzenia innych. Jest to pewien ideal, my6l przewodnia, kt6rej

realizacja w wigkszym zakresie udaje siq tylko w odniesieniu do czqSci nieletnich.

w stosunku do innych, jest czqsto zapoczqtkowaniem procesu, kt6ry ma swojq

kontynuacjq ju7 poza murami Za?Jadu. Coraz wiqksza przestrzeh samostanowienia

z r6wnoczesnym braniem odpowiedzialnoSci za konsekwencje wlasnych dzialari oddawana

w rQce nieletnich podczas pobytu w Zal<tradzie, wymaga r6wnoczeSnie przyjqcia jako

normy bezustannego ryzyka blqdnych decyzji i zaprzepaszczonych szans.

Aby trudny proces usamodzielniania w burzliwym okresie dorastania, m6gl zako(tczyi

siq powodzeniem, powinien byi poddawany ,,sprawdzianom" z uwzglgdnieniem szerokiego

marginesu pomylek i nieudanych pr6b. Plac6wka powinna zapewniai opiekg, wychowanie

i ksztalcenie w atmosferze akceptacji i bezpieczeristwa. Szeroki zakres dzialalno6ci

resocjalizacyjnej wymaga nieustannego starania zmierzajqcego do podnoszenia jako6ci

pracy, osiqganego przede wszystkim popzez poszukiwanie optymalnych metod

oddzialywa6,

Organizacja ins\rtucji uwzglqdniajqca potrzeby i oczekiwania r6znych podmiot6w

wymaga wlaSciwej organizacji pracy, kt6rej fundamentem jest stworzenie systemu

wsp6luczestnictwa i wsp6ltworzenia oddzialywari wychowawczych, zar6wno przez kadrq

plac6wki, jak r6wnie2 przez wychowank6w. WlaSciwe okre6lenie cel6w, a nastqpnie dob6r

metod i formy pracy z mlodzie2.? w oparciu o bazg materialnq oraz kapital ludzki

powinien doprowadzi6 do wypracowania optymalnych oddzialywari resocjalizacyjnych.
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SZCZEGOT.OWE ZAT.OZENIA PLANU PRACY ZAKI.ADU

W dqZeniu do realizacji okre6lonych na wstqpie zalo2efi, nalezy kontynuowad,

utrwalai i rozwijai sprawdzone obszary pracy resocjalizacyjnej w naszym Zal4adzie,

ale r6wnie2 poszukiwa6 nowych form oddzialywania uwzglqdniajqcych zmieniajqce

sig uwarunkowania organizacyjne i potrzeby nieletnich

Podstawowym zadaniem zakladu poprawczego jest wdrozenie wychowank6w

do samodzielnoSci zyciowej, kt6ra opiera siq o przestrzeganie obowiqzujqcych standard6w

zycia spolecznego i norm prawnych. Stqd podmiotem wszelkich dzialah podejmowanych

w plac6wce jest nieletni. Dlatego sprawq szczeg6lnie istotnq jest wypracowanie

i stabilizacja wla6ciwej atmosfery wychowawczej. Ma ona bezpoSredni wplyw na postgpy

dydaktyczno-wychowawcze mlodzie2y. Przy czym skuteczno5i oddzialywari

resocjalizacyjnych w znacznym stopniu zale2y od stopnia zaangazowania w ich realizacjg

kadry pedagogicznej, Motywowanie pracownik6w do nieustannego doskonalenia

organizacji i warsztatu pracy wychowawczej jest szczeg6lnie istotne uwzglgdniajqc

znaczqcq przewagQ pracownik6w z du2ym stazem i wysokim stopniem awansu

zawodowego (nauczyciele mianowani i dyplomowani), co mo2e skutkowai obnizeniem

motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz prowadzii do szybszego wypalenia

zawodowego,

Wychowawca/nauczyciel jest odpowiedzialny za organizowanie i inspirowanie

aktywno6ci wychowanka. Funkcjonowanie nieletniego w plac6wce w duzej mierze zale2y

od procesu adaptacji do nowych warunk6w, sposobu poznania wymagari oraz stosunk6w

panujqcych miqdzy wychowankami i pracownikami. Istotnym jest aby w procesie

adaptacji uniknq6 sytuacji niepo2qdanych wywolanych np. przez nadmiernie rygorystyczne

procedury resocjalizacyjne, czy takie postawy kadry.

Bardzo niski stan osobowy nieletnich w Zakladzie jest czynnikiem wyraZnie

wplywajqcym na wzrost obaw kadry plac6wki o pewno66 zatrudnienia i 6ci5le z tym

powiqzane zaburzenie poczucia stabilizacji 2yciowej, Utrzymujqcy sig od dtuzszego czasu

stan zagrozenia utratE pracy niestety sprzyja wyralnemu obnizeniu motywacji, paralizuje

kreatywno6i oraz zwiqksza ryzyko niezdrowej rywalizacji, a co za tym idzie upoSledza

wsp6lpracg opartq o wzajemne zaufanie - podstawowy czynnik niezbqdny do budowania

pozfiwnego klimatu wychowawczego, Z drugiej strony kameralne warunki umozliwiajq

w wigkszym wymiarze oparcie pracy resocjalizacyjnej o zasadq indywidualizacji wplywu

wychowawczego, oraz zwigkszajq mozliwo6ci skutecznego rczpoznania diagnostycznego.

Zindywidualizowany i podmiotowy styl oddzialywari resocjalizacyjnych, pracy powinien

sprzyja6 wytworzeniu u wychowank6w postawy wsp6lodpowiedzialno6ci za ksztalt
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wlasnego rozwoju na terenie plac6wki,, Obecne warunki pracy zar6wno w grupach

internatowych jak i w oddzialach szkolno-warsztatowych sprzyjajq budowaniu bardziej

paftnerskich relacji pomigdzy kadrq, a wychowankami. wymaga to w niekt6rych

przypadkach zmiany utrwalonych stereotyp6w i wzorc6w zachowaf dotyczqcych pracy

z grupq na mniej sformalizowane i sztywne, Wychowawca/nauczyciel ma szansQ

na poglgbienie indywidualnych oddzialywari wychowawczych oraz lepsze poznanie potrzeb

i problem6w nieletnich. Dodatkowym utrudnieniem wymagajqcym zmiany mentalno5ci

u czq6ci pracownik6w jest brak izby przej6ciowej jako narzqdzia dyscyplinowania,

co jeszcze bardziej przesuwa gl6wny akcent oddzialywari wychowawczych na osobq

wychowawcy ijego osobiste kompetencje w rozwiqzywaniu sytuacji konfliktowych

Szczeg6*owe zagadnienia planowane do realizacji w poszczeg6lnych obszarach

dzialalnoSci Zakladu:

Obszar dzialartt Planowane inicjatywy i zaloilenia do realizacji

Dostosowanie obowiqzujqcych procedur i regulamin6w do

zachodzqcych zmian w prawie, w tym zaktualizowanie

Regulaminu Zakladu.

Praca nad bie2qcym uzupelnianiem i aktualizowaniem

elektronicznej bazy doku ment6w

Udoskonalenie zakres6w obowiqzk6w lekarzy zatrudnionych

w plac6wce, w tym wypracowanie optymalnego modelu

zadaniowego czasu pracy

organizacja i

zarzqdzanie

nawiqzywanie i

z instytucjami i

utrzymywanie wsp6lpracy

organizacjami zajmujqcymi

sig resocjalizacjq z kraju i zagranicy.

stale doskonalenie zawodowe pracownik6w Sci5le skorelowane

z bielqcymi potrzebami Zakladu

mobilizowanie nauczycieli przedmiot6w do tworzenia

autorskich program6w nauczania dostosowanych

do reali6w Zakladu i mozliwoSci nieletnich

dostosowanie obowiqzujqcej dokumentacji do wymog6w

nowej reformy o6wiatowej, w tvfi't wdrozenie funkcjonowania

zawodowej szkoly branzowej i szkoly podstawowej

ksztalcenie
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' poszukiwanie kursowych form zawodowych i kwalifikacyjnych

w oparciu o indywidualnq oceng preferencji oraz potencjal6w

nieletnich

r poszukiwanie warto5ciowych form realizacji zajqc z grupq

absolwent6w zar6wno na terenie Zakladu jak i w Srodowisku

lokalnym

. rozwijanie wsp6lprccy z pracodawcami celem dynamizowania

procesu usamodzielniania wychowank6w,

' wspieranie i rozwijanie projekt6w: Treningu rodzicielskiego

z wykorzysta n iem sym u latora n iemowl qci a,,,G6rolazi",,,Wy dry

rzeczne", ,,Bieg do spoleczeristwa", ,,Chlopaki z ferajny"

i innych inicjatyw realizowanych dotqd w Zakladzie

. prowadzenie systematycznych badania atmosfery

wychowanie wychowawczej,

. Rozwijanie dzialalno6ci wolontaryjnej z u dzialem

wychowank6w Zakladu.

. systematyczne poszerzanie i modyfikacja ofety dydaktyczno -
wychowawczej, w tym rozw6j zajqt. z dogoterapii w oparciu

o wsp6lpracg ze stowarzyszeniem ,,Ann6wka", realizacja

projektu wolontaryjnego dotyczqcego opieki nad psami

w ramach wsp6lpracy z fundacjq ,,Bahati"

. Rozwijanie inicjatyw z zakresu profilaktyki uzaleznieri

opieka i 
. Organizowanie oraz wspieranie oddzialywari terapeutycznych

profilaktyka w oparciu o zasoby wlasne jak i podmioty zewngtrzne

. nawiqzywa6 Scislq wsp6lpracg z organizacjami

i instytucjami pomocowymi w zakresie opieki nastgpczej

. doskonalenie kompetencji kadry w zakresie umiejqtnoSci

bezpieczeristwo udzielania pienarszej pomocy

i higiena . rozwijanie i doskonalenie systemu bezpieczefistwa osobistego

oraz system monitoringu

r przeprowadzenie remontu klatki schodowej

. ukoriczenie remontu grup 4 i 6

Infrastruktura . utworzenie kojca dla ps6w w ramach wsp6lpracy z fundacjq

i inwestycje ,,Bahati"

r przeprowadzenie modernizacji silowni dla wychowank6w

. modernizacja i adaptacja teren6w zewnqtrznych
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aktualizowanie strony internetowej Zakladu,

podjgcie dzialah na rzecz odtworzenia dokumentacji

dotyczqcej garaiu za kladowego

/3.O9 .2o47n.

szkolny 20L7120L8

ZaNqczniki

1. Pl,an nadzoru pedagogicznego dyrektora Zakladu na rok

2. Plan Nadzoru pedagogicznego dyrektora szk6l

3. Plan nadzoru pedagogicznego kierownika internatu

4. Plan pracy Zespolu Diagnostyczno-Korekcyjnego

5. Wieloletni plan doskonalenia zawodowego pracownik6w
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