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Koncepcja pracy  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Kamionku Wielkim 

na lata 2012 - 2017 
1. MISJA MOW:  
Jesteśmy po to, aby :  

 Uczyć młodych ludzi – „zagubionych w rzeczywistości” odpowiednich postaw wobec 

tego, co ich spotkało, spotyka i może spotkać,  

 Wspierać ich rozwój osobowościowy, kształtować charakter,  

 Ukazywać drogi wyboru.  

2.Wizja  MOW: 
Dobra placówka – to taka, w której panuje ciepła, życzliwa atmosfera. Przyjazna nie 

tylko wychowankom i uczniom, ale i kadrze pedagogicznej oraz pracownikom MOW, 

skupiająca otwartych, aktywnych ludzi. Tylko w placówce twórczej, rozwijającej się, każdy- 

uczeń, wychowanek, pracownik, rodzic – może znaleźć swoje miejsce.    

 

Założeniem placówki resocjalizacyjnej jest nadanie wychowaniu resocjalizacyjnemu 

wysokiej rangi, kształtowanie młodego, wypaczonego charakteru różnymi metodami tak, aby 

po okresie pobytu w ośrodku mógł prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Jest to 

również pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem 

możliwości i zainteresowań wychowanków, podejmowanie działań interwencyjnych w 

przypadku zachowań wychowanków szczególnie zagrażających ich zdrowiu i życiu. 

W pracy resocjalizacyjnej należy pamiętać, że na młodego człowieka oddziałuje nie 

tylko ośrodek, ale również rodzina, rówieśnicy, media. Koniecznym jest więc udzielanie 

pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości i 

unikania zachowań ryzykownych, w perspektywie rychłego powrotu dziecka do domu. Będę 

dożyła do zwiększenia kontaktów z rodzicami, poprzez angażowanie ich w wspólną pracę 

wychowawczą, organizowanie spotkań rodzinnych 

     

            Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim stara się zapewnić 

uczniom nie tylko należytą opiekę i wykształcenie ale też wychowanie, możliwość 

samorealizacji i powrotu do środowiska rodzinnego.  Organizowane są uroczystości i 

imprezy, młodzież wyjeżdża na wycieczki, uczestniczy w wielu projektach i programach 

edukacyjnych, kadra zarządzająca sprawuje nadzór pedagogiczny, prowadzi hospitacje, 

ocenia nauczycieli i wychowawców. Odbywają się spotkania rad pedagogicznych, w tym 

szkoleniowych, jest stała współpraca z rodzicami i innymi instytucjami środowiskowymi. 

Ważną rolę odgrywa promocja placówki oraz dbałość o dobre wyniki z egzaminów 

zewnętrznych. Nauczyciele i wychowawcy dbają o potrzeby uczniów i wychowanków z 

dysfunkcjami, mającymi kłopoty z przyswajaniem wiedzy, nie zapominają przy tym o 

rozwijaniu talentów uczniów zdolnych. Pomagają im w tym pedagog, psycholog i pedagog 

specjalny. 

 

Koncepcja pracy MOW oparta jest na  kilku elementach: 

1) diagnozie aktualnego stanu placówki 

2) silnych i słabych stronach placówki, jej szansach i zagrożeniach 

3) wskazaniu kierunków i sposobów rozwoju placówki 
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Elementy te wynikają z dotychczasowej obserwacji i doświadczeń w pracy w 

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 

Pierwszym elementem jest diagnoza aktualnego stanu placówki, jest wstępem do dalszego 

planowania i rozwoju placówki. W diagnozie wzięto po uwagę  kilka punktów: 

 charakterystyka otoczenia szkoły i  potencjału lokalnego środowiska:  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy znajduje się 10 kilometrów od Elbląga i położony 

jest w malowniczej wsi Kamionek Wielki o dużych walorach krajobrazowych i 

turystycznych. Placówka znajduje się także  na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny 

Elbląskiej. Tędy wiedzie trakt turystyczny z Elblaga do Kadyn, Tolkmicka, Fromborka i dalej 

do Braniewa. Północno-zachodnia krawędź Parku opada ku Zalewowi Wiślanemu, pozostała 

część to ogromna ilość form terenowych( wąwozów, jarów i malowniczych strumieni). 

Ośrodek leży w centrum wsi i dla mieszkańców często jest centrum kulturalnym. Na terenie 

MOW funkcjonuje Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, z którego korzysta młodzież i 

dzieci mieszkańców okolicznych wsi. Współpraca przebiega na poziomie pozytywnym. 

 opis i ocena bazy materialnej 

Baza ośrodka składa się z pięciu pawilonów, w których znajdują się grupy wychowawcze, 

gabinety szkolne wraz z dwiema salami komputerowymi, pracowniami, biblioteką, czytelnią i 

salą gimnastyczną, nowoczesna kuchnia i stołówka (w obecnym momencie żywienie 

wychowanków odbywa się przez firmę cateringową), aula, administracja oraz mieszkanie 

chronione. Każda grupa posiada pokoje socjalne, świetlicę, prysznice i toalety oraz aneksy 

kuchenne. Całość ośrodka jest skanalizowana, zasilana elektrycznie z transformacji, 

ogrzewana centralnie z ekologicznej kotłowni olejowej, z doprowadzoną zimną i ciepłą wodę 

użytkową. W chwili obecnej wprowadzany jest system solarny jako alternatywne źródło 

ciepłej wody użytkowej. Na wyposażeniu każdej grupy jest sprzęt p-poż, a cały Ośrodek 

posiada zabezpieczenie p-poż w postaci centralnego hydrantu wodnego. Ośrodek podłączony 

jest do gminnej sieci kanalizacyjnej. Placówka posiada zewnętrzny i wewnętrzny system 

monitoringu wizyjnego oraz wewnętrzną sieć komputerową. MOW posiada wewnętrzną 

centralę telefoniczną oraz stałe łącze internetowe. 

Stan wewnętrzny budynków został w ciągu ostatnich pięciu lat całkowicie zmodernizowany, 

dzięki pozyskanym funduszom na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczna i przyjazna 

szkoła. Wsparcie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii” i w chwili 

obecnej jest na poziomie dobrym, natomiast renowacji wymaga zewnętrzna fasada 

budynków, jak i pokrycie dachowe niektórych budynków. W ciągu ostatnich pięciu lat 

powstały nowe dwie grupy wychowawcze, pracownie: psycho-edukacyjna, ślusarsko-

spawalincza, murarsko-malarska, matematyczno-fizyczna, językowa, preorientacji 

zawodowej oraz audiowizualna, zostały całkowicie wyremontowane piwnice placówki, w 

których pomieszczeniach znajdują się pracownie modelarska i przechowalnia dla sprzętu 

rowerowego jak i żeglarskiego.  

Wyposażenie placówki w chwili obecnej jest na poziomie dobrym. Pracownie zostały 

wyposażone całkowicie w pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-wizualny, tablice 

multimedialne, komputery z dostępem do Internetu oraz nastąpiła wymiana całkowita 

wyposażenia grup wychowawczych. Każda grupa wyposażona jest w komplet mebli, sprzętu 

audio-video, oraz AGD i RTV.  

Na terenie placówki znajduje się Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, oddany do 

użytku w grudniu 2011 roku oraz kort tenisowy. 

 Organizacja pracy w placówce 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim jest jedyną placówką 

dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie dla chłopców w normie intelektualnej w 

wieku od 13 do 18 lat w całym województwie warmińsko-mazurskim. Jest to placówka 

resocjalizacyjna. Wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka  na podstawie skierowania 
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wydanego przez właściwego Starostę (Prezydenta Miasta), po wskazaniu z Ośrodka Rozwoju 

Edukacji w Warszawie. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w  

Elblągu. Chłopcy przebywają w Ośrodku do ukończenia Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 

lub osiemnastego roku życia, tak więc Ośrodek zastępuje im na pewien okres czasu dom 

rodzinny.  

W chwili obecnej w placówce może przebywać łącznie do 96 chłopców, dzięki 

rozszerzeniu form działalności placówki jak i ilości miejsc w ostatnich pięciu latach. Znajduje 

się tu osiem grup wychowawczych oraz szkoła podstawowa na poziomie klasy szóstej (w 

chwili obecnej zawieszona tymczasowo) oraz gimnazjum na poziomie klasy pierwszej, 

drugiej i trzeciej z klasami przysposabiającymi do pracy w zawodzie ślusarz-spawacz. 

Obecnie funkcjonuje sześć oddziałów szkolnych i sześć grup wychowawczych. Chłopcy mają 

możliwość ukończenia szkoły oraz powrotu do społeczeństwa i środowiska rodzinnego.  

Nastąpiła radykalna zmiana co do miejsca zamieszkania uczniów/wychowanków 

przybywających do ośrodka. W przeważającej części pochodzą ze środowisk  małych i 

większych miasteczek z terenu całej Polski. Zmniejszyła się liczba wychowanków 

pochodzących z terenów wiejskich. Środowisko rodzinne wychowanków jest jednak nadal 

niewydolne wychowawczo, często patologiczne, wielodzietne, o trudnych warunkach 

finansowych i mieszkaniowych. W ostatnich latach nagminnie kierowane są do placówki 

osoby nie zdiagnozowane lub z zaburzeniami psychicznymi, wymagające stałych konsultacji 

w specjalistycznych poradniach, po długotrwałych leczeniach w zakładach psychiatrycznych. 

Nastąpił wzrost  przybywających wychowanków ze stwierdzonymi uzależnieniami, przede 

wszystkim od alkoholu, środków odurzających jak i mediów, tj. komputer. Wymaga to 

wzmożonej pracy terapeutycznej i psychologicznej. Utrudnia to znacznie pracę placówki i 

wymusza korzystanie ze specjalistycznych ośrodków diagnozujących na terenie kraju.  

Na terenie Ośrodka działa kilka kół zainteresowań prowadzone przez wychowawców i 

nauczycieli MOW a propagowane formy zajęć pozalekcyjnych to:  
 koło parateatralne w formie dramy. Grupa parateatralna wystawiła na przestrzeni lat 

kilkanaście spektakli teatralnych podczas różnego rodzaju przeglądów teatralnych ( 

Ogólnopolskich Scen Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR w Warszawie , 

Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Artystycznych czy Regionalnych Forum 

Teatralnych – grupa otrzymała dwie prestiżowe nagrody Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego w 2009r i Premiera RP Donalda Tuska w 2011r za występy artystyczne 

OSPAR ) 

 koło sportowe wspomagane przez Uczniowski Klub Sportowy „Kaper”. Rokrocznie 

organizowane są w naszym Ośrodku kolejne edycje Międzynarodowych Zawodów w 

Trójboju Sportowym dla Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z terenu Polski, 

jak i placówek z terenu Niemiec i Rosji . 

 koło plastyczne, w którym uczniowie realizują swoje zdolności plastyczne, 

uczestniczą w licznych konkursach na poziomie lokalnym i powiatowym  

 koło ekologiczne, które zajmuje się szeroko rozumianą ekologią, jest ono 

organizatorem znanych i cenionych w środowisku elbląskim imprez i zadań 

ekologicznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim a nawet ogólnopolskim. 

Najbardziej znane i rokrocznie odbywające się imprezy to Sejmik Ekologiczny, 

Ekojesień, Wigilia Zwierzaka, akcje „Sprzątanie Świata”, „Sprzątanie Warmii i 

Mazur”, programy Ekozespołów, Obserwator Wybrzeża Europy, Program Bocian. 

Ośrodek otrzymał wyróżnienie międzynarodowe „Zielona Flaga”, jak też otrzymał 

liczne statuetki „Przyjaciela Ziemi” w tym złotą. 
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 koło Przyjaciół Łowiectwa „Odyniec”, które rokrocznie organizuje zbiórkę kasztanów 

i żołędzi, organizowane są gawędy myśliwskie oraz pomoc myśliwym w dokarmianiu 

zwierząt 

 koło muzyczne z licznymi sukcesami w zakresie występów nas cenach muzycznych 

 koło tańca Break Dance „BreakATAK” również z licznymi sukcesami w zakresie 

występów tanecznych 

 koło Surviwalowe osiągające wysokie wyniki w ogólnopolskich zawodach 

 koło strzelectwa sportowego 

 koło żeglarstwa i kajakarstwa 

 koło rowerowe TORPEDO 

 koło modelarskie, z sukcesami w budowie różnorodnych modeli oraz licznymi 

nagrodami 

 koło sportowe AIKIDO  

 

 Kadra 

Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego czuwa wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna w osobach nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania dwóch lub 

trzech przedmiotów i wychowawców grup wychowawczych oraz osoby kierujące placówką w 

osobach dyrektora Placówki, zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i zarazem dyrektora 

Szkoły oraz zastępcy dyrektora ds. wychowawczych. Ponadto nad procesem 

resocjalizacyjnym czuwa psycholog, pedagog, pedagog specjalny i specjalista ds. 

społecznych. Wszystkie osoby posiadają wykształcenie wyższe oraz ukończone studia 

kierunkowe resocjalizacji. W placówce funkcjonują miejsca opieki dla usamodzielnianych 

wychowanków, kontynuujących naukę w ośrodku lub podejmujących dalszą edukację w 

innych szkołach ponadgimnazjalnych.  

 

Rozpatrując koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki wzięte są pod uwagę silne i słabe 

strony placówki, jej szanse i zagrożenia. 

 Silne strony placówki 

- Położenie placówki, które daje ogromny potencjał rozwoju w stronę 

aktywizacji wychowanków pod względem sportowym, krajoznawczym jak i 

edukacyjnym. Ponadto daje szansę na aktywizację mieszkańców, promocję 

placówki  i silniejszą współpracę. 

- Baza placówki z możliwością rozbudowy i rozszerzeniem zadań 

- Wyposażenie placówki na poziomie standardów UE 

- Utworzenie Szkolnego Sezonowego Schroniska Młodzieżowego z 

możliwością wynajmu miejsc w okresach wakacji letnich i ferii zimowych 

- Potencjał ludzki w formie wykwalifikowanej kadry, pracowników 

administracji i obsługi 

- Rozwój procesu komputeryzacji szkoły i grup wychowawczych, co daje 

możliwość szybszej i lepszej komunikacji 

- Nawiązana współpraca z Urzędami, Organami  Policji i Sądownictwa, 

Uczelniami Wyższymi min. EUHE w Elblągu i Wyższą Szkołą Zawodową w 

Elblągu 

- Nawiązana i rozwijana współpraca z wieloma placówkami resocjalizacyjnymi 

na terenie Polski oraz innymi Szkołami z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego 

- Rozwinięta współpraca i wymiana międzynarodowa z placówkami z terenu 

Niemiec i Rosji 

- Prowadzenie międzynarodowych projektów w ramach programu Comenius i 

Leonardo da Vinci 
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- Rozpoznawalność na terenie miasta Elbląga i powiatu elbląskiego oraz na 

terenie Polski 

- Udział w realizacji wielu programów edukacyjnych, min. nawiązana 

współpraca z Muzeum Stutthof 

- Sukcesy odnoszone w wielu dziedzinach edukacyjnych i sportowych 

- Otwartość ludzi zatrudnionych w MOW na innowacje 

 Słabe strony placówki 

- Stan zewnętrzny budynków, szczególnie Szkoły 

- Stan ogrodzenia placówki 

- Rozbieżność w działaniu wychowawców grup wychowawczych i nauczycieli 

szkoły 

 Szanse Placówki 

- Intensywny rozwój Placówki, podniesienie standardów poprzez ciągłą 

modernizację z wykorzystaniem środków finansowych z programów 

Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej 

- Poszerzenie oferty edukacyjnej dla wychowanków poprzez nawiązanie ścisłej 

współpracy z zakładami pracy, przyuczenie do wykonywania zawodu, kursy 

kwalifikacyjne i praktyki zawodu 

- Poszerzenie współpracy międzynarodowej 

- Poszerzenie dostępu ludności lokalnej do oferty edukacyjnej, sportowej w 

MOW, 

- Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dzięki otwarciu Szkolnego 

Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w okresie wakacji letnich i ferii 

zimowych 

- Utworzenie centrum sportowego poprzez pełne wykorzystanie zasobów 

Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 

- Rozbudowa kompleksu Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu, co daje rozszerzenie 

zakresu usług edukacyjnych 

- Możliwość organizacji w okresie wakacji letnich obozów i koloni letnich na 

terenie MOW 

 Zagrożenia Placówki 

- Niewykorzystanie potencjału Placówki (położenie, baza) 

- Niepełne wykorzystanie ilości miejsc dla wychowanków (niż demograficzny, 

brak wskazań) 

- Odpływ pracowników doświadczonych, mających autorytet 

- Niewykorzystanie szansy tworzenia programów o wykorzystanie finansowych 

środków Unii Europejskiej 

 

Potrzeba funkcjonowania MOW-ów jest na terenie Polski bardzo silna i w ostatnim 

okresie rozwojowym społeczeństwa polskiego niezwykle istotna. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Kamionku Wielkim ten potencjał posiada i będzie starał się ten potencjał 

rozwinąć i umocnić poprzez stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju uczniom i 

wychowankom, nauczycielom i wychowawcom jak również poprzez wzmacnianie i 

wykorzystanie posiadanych potencjałów czyli silnych stron placówki, a niwelując i starając 

się rozwiązywać problemy. Przede wszystkim jednak realizując założone obszary: 

1) otoczenie placówki 

2) organizację pracy placówki 

3) podnoszenie efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej 

4) poprawę bazy materialnej placówki 

5) współpracę ze środowiskiem 
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6) styl pracy i techniki zarządzania 

7) działalność menadżerską 

 

1.Otoczenie placówki  

– jest istotnym elementem przy planowaniu rozwoju placówki mówiącym o ukrytych 

możliwościach. Planując rozwój należy wziąć pod uwagę możliwość powiększenia 

liczebności wychowanków z jednoczesnym poszerzeniem oferty edukacyjnej, jakże 

wskazanej i pożądanej w obecnym czasie, mianowicie na większej intensywności działań 

socjoterapeutycznych i terapeutycznych. 

2. Organizacja pracy placówki 

Dotyczy to usprawnienia i rozwoju kilku sfer, mianowicie: 

-  w sferze administracyjnej -  usprawnienie systemu rekrutacji i analizy danych wychowanka, 

przebiegu informacji i załatwianiu spraw w trybach administracyjnych 

- w sferze dydaktyczno – wychowawczej – stały nadzór nad realizacją programu 

wychowawczego i edukacyjne, modernizacja i dostosowanie do zmieniających się przepisów 

prawa oświatowego, dochodzenie do standaryzacji działań edukacyjno-wychowawczych, 

sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wzmacnianie liderów i koordynatorów badających 

spełnienie standardów i wskaźników określających poziom jakości pracy placówki, 

budowanie systemu zapewniania jakości 

- w sferze opiekuńczej –dalsze tworzenie innowacji pedagogicznych w zakresie opieki nad 

wychowankiem, rozwiązania systemowe i wychowawcze, tworzenie grup z większym 

usamodzielnianiem i odpowiedzialnością wychowanka 

3. Podnoszenie efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej 

Mówiąc o podnoszeniu efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej należy zwrócić uwagę 

na nauczyciela i wychowawcę, by proces jakim jest resocjalizacja nadał wychowaniu 

młodemu, często silnie wypaczonemu człowiekowi poczucie spełnienia i ponownej 

socjalizacji. Praca wykonywana przez nauczycieli i wychowawców wymaga poświęcenia, 

stosowania specjalnej organizacji nauki, wychowania i metod pracy, organizowania zajęć 

dydaktycznych, profilaktyczno – terapeutycznych, socjoterapeutycznych umożliwiających 

nabywanie umiejętności życiowych przez wychowanka ułatwiających prawidłowe 

funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Te wszystkie elementy będą   

realizowane poprzez: 

- motywowanie kadry pedagogicznej do ustawicznego doskonalenia zawodowego, 

popularyzacji i wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, podnoszenia swoich 

kwalifikacji, wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie specjalizacji w zakresie terapii uzależnień 

poprzez udział w szkoleniach proponowanych przez Kuratorium Oświaty, Ośrodki 

Doskonalenia Nauczycieli, studia podyplomowe, instytucje edukacyjne, Organizacje 

Pozarządowe, Fundacje 

- pozyskiwanie specjalistów w ramach grantów do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i 

terapii uzależnień 

- stworzenie wyspecjalizowanego zespołu psychologiczno-pedagogicznego z możliwością 

pełnej diagnozy i terapii wychowanka 

- dążenie do wykreowania placówki, jako specjalistycznej w leczeniu terapii uzależnień, 

rozpoznawalnej w środowisku MOW 

- wspomaganie pracy opiekuńczo – wychowawczej przez pozyskiwanie wolontariuszy z 

Fundacji,  Organizacji Pozarządowych i Urzędu Pracy o określonych kwalifikacjach i 

specjalnościach 

- otoczenie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, realizujących 

ścieżkę awansu zawodowego 
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- otoczenie opieką kadry pedagogicznej, stworzenie możliwości odreagowania stresu 

związanego z pracą zawodową poprzez zajęcia warsztatowe z psychologiem i z 

socjoterapeutą 

- kontynuowanie nowatorskich form pracy na bazie wieloletniej współpracy z organizacjami z 

Niemiec, Rosji, Szwecji oraz innymi krajami Unii Europejskiej 

- kontynuowanie współpracy z placówką resocjalizacyjną z Niemiec w ramach 

międzynarodowej wymiany młodzieży, podjęcia oddziaływań resocjalizacyjnych, 

terapeutycznych, tworzenie nowych wspólnych programów, wspólnych warsztatów 

metodycznych dla pedagogów z obu placówek co w konsekwencji da możliwość wymiany 

stażowej wychowawców a w przyszłości wzmocnienia oddziaływań resocjalizacyjnych 

poprzez wymianę wychowanków 

- tworzenie klimatu wychowawczego dającego poczucie bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego wychowanków i sprzyjającego ich harmonijnemu rozwojowi poprzez 

modyfikację systemu resocjalizacyjnego 

-  zastąpienie idei współzawodnictwa ideą współdziałania i wzajemnej pomocy, zwłaszcza na 

poziomie szkoły i grup wychowawczych 

- stworzenie warunków na poziomie gimnazjum do zdobywania umiejętności zawodowych 

poprzez nawiązanie współpracy z zakładami pracy i możliwość praktyk w zakładach pracy, 

przyuczenie do wykonywania zawodu, kursy kwalifikacyjne i praktyki zawodu 

-  otwarcie szkoły zawodowej dla uczniów i wychowanków, mogących realizować dalsze 

kształcenie na terenie MOW  

- rozbudowa warsztatów szkolnych dla młodzieży, dzięki którym wychowankowie 

przysposabiają się do nauki zawodu, pozyskanie specjalistów nauki zawodu 

- położenie większego nacisku na edukację prozawodową, poprzez warsztaty orientacji 

prozawodowej dla młodzieży, kontakt z różnymi zawodami, rozwijanie umiejętności w 

ramach poszukiwania pracy,  

- wdrożenie idei wychowania poprzez samodzielność i pracę, co da zwiększenie 

odpowiedzialności  wychowanków za siebie i innych, poczucie przynależności do grupy, 

umiejętność współdziałania, założenie przyośrodkowego ogrodu, w którym każda z grup 

wychowawczych będzie odpowiedzialna za swoje efekty pracy 

- przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez wykorzystanie 

w procesie nauczania i wychowania technologii informatycznych ( pozyskanie z różnych 

źródeł sprzętu komputerowego i przekazanie go do grup wychowawczych) 

- kontynuowanie comiesięcznych spotkań w ramach bloków informacyjnych, dających szansę 

na systematyczny kontakt dyrektora z młodzieżą 

- kontynuowanie i rozszerzanie oddziaływań terapeutycznych poprzez udział młodzieży w 

różnorodnych w formie kółek pozalekcyjnych pozwalającej młodzieży na przeżycie sukcesu, 

nabycie umiejętności pracy w zespole oraz pozytywnych wzorców zachowań, wspomaganie 

działalności tych kół pod względem merytorycznym i finansowym poprzez pozyskiwanie 

funduszy ze środków pozabudżetowych 

- kontynuacja i rozszerzenie współpracy placówki z innymi placówkami resocjalizacyjnymi, 

wymiana doświadczeń poprzez wspólne warsztaty metodyczne i szkolenia dla pedagogów 

- kontynuacja i rozszerzenie współpracy placówki z innymi Szkołami i placówkami 

oświatowymi z terenu miasta Elbląga i powiatu elbląskiego 

- kontynuacja i rozszerzenie współpracy placówki z innymi organizacjami pozaszkolnymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi z terenu miasta i powiatu elbląskiego 

oraz placówkami Pomocy Społecznej 

- zacienienie współpracy z rodzicami wychowanków lub opiekunów prawnych poprzez 

zwiększenie częstotliwości kontaktów w różnych formach 
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4. Poprawa bazy materialnej placówki 

Poprawa bazy materialnej placówki jest niezwykle istotnym elementem, podnoszenie 

standardu przekłada się na jakość pracy pracowników oraz daje wychowankom możliwość 

uczestnictwa i korzystania z proponowanych form. Rozwój bazy daje również możliwość 

rozszerzenia działalności ośrodka o dostępność dla mieszkańców i ściślejszą współpracę. 

Podwyższy to standardy jakości pracy.  

W chwili obecnej modernizacji wymaga zewnętrzna fasada budynków, poprzez 

docieplenie ścian i stropodachów w zakresie termomodernizacji, całkowity remont 

ogrodzenia placówki, remont ciągów komunikacyjnych przy szkole i Sali gimnastycznej, 

częściowa wymiana oświetlenia zewnętrznego placówki, częściowa modernizacja 

zewnętrznego monitoringu wizyjnego oraz zagospodarowanie terenu wokół Kompleksu boisk 

sportowych ORLIK 2012.  

5. Współpraca ze środowiskiem 

Placówki oświatowe są jednymi z najtrwalszych instytucji w społeczeństwie. Ważność 

ich jest szczególnie mocno postrzegana w środowisku wiejskim, gdzie są one ostoją oświaty – 

ostoi i synonimu edukacji, kultury, rozwoju i nadziei na lepsze jutro. MOW jest taką 

placówką na obszarze wiejskim, działania koncepcyjne to: 

o Otwarcie biblioteki dla mieszkańców, by mogli korzystać z zasobów 

czytelniczych 

o Organizację zajęć dla dzieci i młodzieży sportowych, językowych i z zakresu 

informatyki 

o Organizację wspólnych przedsięwzięć lokalnych, otwartych na potrzeby 

mieszkańców, min. różnorodnych warsztatów min. dla kobiet, celem 

aktywizacji społecznej 

 

Ważnym elementem będzie dla mnie partnerska współpraca z organem nadzorującym 

i prowadzącym, tak aby realizacja podstawowych zadań przebiegała spójnie i bez zakłóceń. 

Dalszy rozwój nawiązanej współpracy z Urzędami, Organami  Policji i Sądownictwa, 

Uczelniami Wyższymi min. EUHE w Elblągu i Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu oraz 

współpracy z wieloma placówkami resocjalizacyjnymi na terenie Polski oraz innymi 

Szkołami z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego 

Będzie kontynuowana rozwinięta współpraca i wymiana międzynarodowa z 

placówkami z terenu Niemiec i Rosji, oraz będą podjęte starania nawiązania kontaktów z 

innymi placówkami resocjalizacyjnymi z krajów Unii Europejskiej, tak aby móc korzystać z 

wiedzy i doświadczenia różnych profili i programów resocjalizacyjnych i móc wskazywać je 

pracownikom pedagogicznym i wdrażać w ośrodku. 

Istotnym elementem w dzisiejszej rzeczywistości jest zaistnienie w tzw. ”sieci” 

internetowej, poprzez promowanie placówki, jak również nawiązanie nowych kontaktów do 

współpracy z innymi podmiotami. Ważnym elementem jest również stałe redagowanie strony 

WWW placówki, tak aby były aktualne informacje o wydarzeniach i podejmowanych 

działaniach w placówce. 

6. Organizacja i zarządzanie MOW 

Dyrektor placówki resocjalizacyjnej będzie dążył do prowadzenia jej w poszanowaniu 

prawa i zasad demokracji. Będzie starał się prowadzić placówkę w sposób przejrzysty 

promujący godność opartą na prymacie dobra, w nadzorze pedagogicznym będzie preferował  

samodzielność, samodyscyplinę, roztropność, refleksyjność, odpowiedzialność, uczciwość, 

rzetelność, pryncypialność, krytycyzm. Będzie starał się odpowiadać na potrzeby i potencjał 

pracowników i wychowanków. Będzie realizować technikę zarządzania poprzez 

motywowanie i partycypację w trudzie zarządzania placówką. Będzie starał się 

współpracować ściśle z zespołem kierowniczym, dzieląc się z nim współodpowiedzialnością. 
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ZAKOŃCZENIE I EWALUACJA 

Przedstawiona koncepcja, jej cele i pomysły będą realizowane wspólnie ze wszystkimi 

pracownikami i wychowankami, doprowadzając ośrodek do sukcesu, do osiągnięcia 

wysokiego poziomu świadczonych usług resocjalizacyjnych.  

Podstawowymi założeniami funkcjonowania dobrej placówki będą: 

 Dostrzeganie w każdym wychowanku jego ukrytych zdolności, rozwijanie i 

umacnianie wiary w siebie 

 Integrowanie całej społeczności ośrodka – współdecydowanie o ważnych sprawach 

placówki 

 Inspirowanie do twórczego rozwoju nauczycieli, wychowawców, wychowanków jak i 

rodziców 

 Zapewnienie wychowankom autentycznego bezpieczeństwa 

 

MODYFIKACJA: 

Szczegółowe założenia koncepcji będą na bieżąco modyfikowane w : 

 Rocznym Planie Pracy Placówki 

 Programie Wychowawczym 

 Programie Profilaktyki 

 Programach Pracy Grup Wychowawczych, Wychowawców Klas 

 

EWALUACJA: 
Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim będzie 

poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji. Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane 

na Radzie Pedagogicznej i wdrażane na bieżąco w planach pracy placówki. Efekty ewaluacji będą 

uwzględnione w kolejnej Koncepcji MOW. 
 

Koncepcja została przedstawiona i uchwalona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 31 

sierpnia 2012r oraz  przyjęta przez Zarząd Powiatu w Elblągu 

 

 


