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Prezentowana przeze mnie koncepcja funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej
obejmuje działania w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, współpracy ze środowiskiem
oraz organizacji i zarządzania. Jest ukierunkowana na optymalną realizację zamierzeń i celów
we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, uwzględnia potrzeby wychowanków i
zatrudnionych w niej pracowników.

 Charakterystyka placówki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy to placówka która
znajduję się w okolicy  nieopodal Elbląga  we  wsi Kamionek Wielki która posiada   duże
możliwości  krajobrazowo- wypoczynkowe. Ośrodek znajduje się również w turystycznej
części    Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej.  Placówka znajduje się  w centrum
wsi i dla  społeczności lokalnej jest często centrum kulturalnym. Na terenie MOW
funkcjonuje Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012, z którego korzysta młodzież i dzieci
mieszkańców okolicznych wsi.

 Baza ośrodka składa  się z  pięciu  pawilonów,  w  których  znajdują się grupy
wychowawcze, gabinety szkolne z salą komputerową, pracowniami ( psycho- edukacyjną,
ślusarsko- spawalniczą, murarsko-malarską, matematyczno-fizyczną, językową, preorientacji
zawodowej, modelarską, audiowizualną), 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, funkcjonuje również
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, centralę telefoniczną oraz stałe łącze internetowe. Wyposażenie placówki w
chwili  obecnej  jest  na  poziomie  dobrym.  Pracownie  zostały  wyposażone   w  pomoce
dydaktyczne, sprzęt audio-wizualny, tablice multimedialne, komputery z dostępem do
Internetu . Każda grupa wychowawcza  wyposażona jest w  meble, sprzęt audio-video, oraz
AGD i RTV. Na terenie placówki znajduje się Kompleks boisk sportowych ORLIK 2012. W
pomieszczeniach piwnicznych są przechowalnie sprzętu rowerowego i żeglarskiego.

Wychowankowie w przeważającej części pochodzą ze środowisk  małych i
większych miasteczek z terenu całej Polski. Zmniejszyła się liczba wychowanków
pochodzących z terenów wiejskich. 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, internetu. Utrudnia to
znacznie pracę placówki i wymusza korzystanie ze specjalistycznych ośrodków
diagnozujących na terenie kraju, wymaga wzmożonej pracy terapeutycznej i psychologicznej.
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim przebywa młodzież



niedostosowana społecznie w wieku 13 do 18 r.ż. umieszczona postanowieniem sądu ze
zdiagnozowanym różnym stopniem demoralizacji, zaburzeniami osobowości stanowiącymi
podłoże zaburzeń w zachowaniu. Wychowankowie przyjmowani są do Ośrodka na podstawie
skierowania wydanego przez właściwego Starostę (Prezydenta Miasta), po wskazaniu z
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Organem prowadzącym placówkę jest Starostwo
Powiatowe w Elblągu. Obecnie chłopcy mieszkają w pięciu grupach wychowawczych a
docelowo w MOW przebywać może osiemdziesięciu czterech wychowanków w siedmiu
grupach wychowawczych z możliwością utworzenia ósmej. Uczniowie realizują obowiązek
szkolny w gimnazjum  na poziomie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej z klasami
przysposabiającymi do pracy w zawodzie ślusarz-spawacz oraz  zasadniczej szkole
zawodowej o profilu kucharz - klasa  pierwsza , druga i trzecia. Nieletni mają tu możliwość
ukończenia szkoły, co bez wątpienia ułatwi im powrót do społeczeństwa i środowiska
rodzinnego.

Kadra pedagogiczna czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno –
wychowawczego.  Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania dwóch lub trzech
przedmiotów,  wychowawcy grup wychowawczych legitymują się wykształceniem wyższym
z zakresu pedagogiki specjalnej (resocjalizacja, oligofrenopedagogika), wielu posiada
kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych (socjoterapia, terapia trudności
wychowawczych, biofeedback). Placówką kieruje dyrektor, który powołuje  wicedyrektora
ds. dydaktycznych – dyrektora Szkoły oraz  wicedyrektora ds. wychowawczych. Ponadto nad
procesem resocjalizacyjnym czuwa psycholog, pedagog, pedagog specjalny i specjalista ds.
społecznych. W placówce funkcjonują miejsca opieki dla usamodzielnianych wychowanków,
kontynuujących naukę w ośrodku lub podejmujących dalszą edukację w innych szkołach
ponad gimnazjalnych.

      Koła zainteresowań prowadzone są przez wychowawców i nauczycieli MOW a
propagowane formy zajęć pozalekcyjnych to:

· koło parateatralne w formie dramy.
· koło sportowe wspomagane przez Uczniowski Klub Sportowy „Kaper”.
· koło ekologiczne.
· koło Przyjaciół Łowiectwa „Odyniec”,
· koło muzyczne.
· koło tańca Break Dance „Break ATAK”.
· koło Surviwalowe .
· koło strzelectwa sportowego
· koło żeglarstwa i kajakarstwa
· koło rowerowe TORPEDO
· koło modelarskie.
· koło sportowe AIKIDO

Tworząc niniejszą koncepcję przeanalizowałem stan ośrodka w jakim się znajduje w chwili
obecnej.



Mocne strony placówki to:
Ø wykwalifikowana  doświadczona , oddana i pracowita  kadra pedagogiczna;

Ø prowadzenie międzynarodowych projektów;

Ø szkoła,  która jest dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne, komputery;

Ø stale polepszający się stan bazy i wyposażenia placówki;

Ø dobra współpraca z organizacjami i urzędami:  sadownictwo, wyższe uczelnie,
placówki resocjalizacyjne;

Ø przystań wodna;

Ø dobra oferta pozalekcyjna;

Ø projekty edukacyjne.

Słabe strony placówki to:

Ø brak odpowiednich ustaleń co do interwencji Policji na terenie MOW,

Ø brak odpowiednich ustaleń w przypadku interwencji  opieki zdrowotnej, (transport
sanitarny);

Ø wadliwie działający monitoring, brak dostępu do zapisów monitoringu bezpośrednio
po zdarzeniu;

Ø brak szkoleń i wyjazdów w celu wymiany doświadczeń  a tym samym podnoszenia
kwalifikacji kadry pedagogicznej;

Ø niewłaściwe zabezpieczenie psychologiczno – pedagogiczne podczas dni wolnych od
nauki oraz świąt;

Ø brak podstawowego zabezpieczenia medycznego – pielęgniarka, izolatka;

Ø brak pracownika socjalnego;

Ø brak zajęć z doradztwa zawodowego;

Ø brak z prawdziwego zdarzenia sali gimnastycznej;

Ø małe stany wychowanków;

Rozwój placówki

W obecnych czasach placówka  to nie tylko miejsce, gdzie wychowanek  zdobywa
wykształcenie, ale tutaj toczy się całe jego życie. Ośrodek  staje się dla wychowanka drugim
domem, bowiem w niej spędza większą część czasu  podczas roku szkolnego. Sądy
powierzają wychowanków  pod opiekę wychowawców i nauczycieli  licząc na to, że będą



mieli zapewnioną wszechstronną opiekę, wychowanie i pomoc. Ważne jest aby tak
organizować pracę placówki, by warunki jakie w niej panują zapewniały wszechstronny
rozwój wychowanka, profesjonalny rozwój nauczycieli i wychowawców  oraz  optymalne
warunki dla rozwoju całego systemu edukacyjnego. Należy w niej  stworzyć takie warunki,
żeby wszyscy uczestnicy systemu edukacyjnego czerpali jak największą satysfakcję.

Rozwijająca się placówka  to ciągle doskonalone, coraz lepsze warunki stwarzane dla
rozwoju wychowanka i rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej. Spowoduję, aby o
placówce, którą zamierzam kierować,  mówiono, że jest „nastawiona na wychowanka” i to on
jest w tym procesie najważniejszy. Cel ten mogę zrealizować tylko w ścisłej współpracy z
kadrą pedagogiczną i rodzicami. Placówka wychowawcza  oprócz przekazywania wiedzy
promuje określony styl życia, preferuje pewne wartości, zachowania i postawy.  Rodzice  są
dla placówki bardzo ważnym partnerem i  to właśnie oni i dobra współpraca z nimi będzie
wpływać pozytywnie na wizerunek ośrodka. Udział rodziców w życiu placówki podczas
różnorodnych imprez i uroczystości, rozpoczęcia czy zakończenia roku szkolnego,  zebrania z
rodzicami połączone ze szkoleniem psychologiczno – pedagogicznym, podnosi rangę rodzica
we współtworzeniu procesu resocjalizacji. Z kolei wykorzystując potencjał i zainteresowania
pracowników, przy jednoczesnym tworzeniu odpowiednich warunków do realizacji zadań,
zapewnię placówce wysoki poziomu procesu dydaktyczno – wychowawczego a  to  będzie
miało przełożenie na zwiększenie szans rozwojowych  i edukacyjnych naszych
podopiecznych, umożliwi im osiąganie wysokich efektów dydaktycznych. Będę dbał o to, aby
procesy edukacyjne i wychowawcze  przebiegały w sposób planowy, były zorganizowane w
sposób sprzyjający uczeniu się i wychowaniu  z wykorzystaniem zalecanych warunków i
sposobów realizacji podstawy programowej oraz założeń resocjalizacyjnych. Celem dla mnie
nadrzędnym będzie stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju każdego wychowanka.

 Nauczycielom i wychowawcom stworzę warunki  do doskonalenia metod  nauczania i
wychowania, będę zachęcał do stosowania aktywnych metod pracy, zadbam, aby były one
zróżnicowane,  właściwie dobrane a przez to skuteczne, szkoleniowe rady pedagogiczne,
wymiana doświadczeń. Stały dostęp do pracowni komputerowej posłuży  wykorzystaniu
technologii komputerowej do prowadzenia zajęć w taki sposób, aby wydobyć i rozwijać talent
wychowanka, uczyć go samodzielnego myślenia i wiary we własne siły. Stosowane metody
muszą ułatwić i urozmaicić proces edukacji wychowanków niedostosowanych społecznie ze
zróżnicowanym poziomem intelektualnym, różnorodnymi deficytami jak i rodzajami  i
stopniem niepełnosprawności.
      Udoskonalę wewnątrzszkolny system oceniania tak, aby dostarczał uczniom i ich
rodzicom wiedzy na temat postępów w nauce. Posłuży temu wprowadzenie dziennika
elektronicznego, który umożliwi rodzicom i opiekunom  bieżący dostęp do dokładnych
informacji na temat postępów w nauce, frekwencji i zachowania ich dzieci, podopiecznych.
      Zamierzam kontynuować badanie i analizowanie osiągnięć uczniów/wychowanków
na wszystkich poziomach edukacyjnych a wnioski z przeprowadzonych analiz wykorzystam
do poprawy efektów kształcenia i wychowania.

Wspierając pracę różnorodnych kół zainteresowań, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
będę stwarzał warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień nieletnich.  Poszerzona oferta



edukacyjna szkoły, (dwukierunkowe kształcenie zawodowe,)  jak i  zajęć pozalekcyjnych w
internacie ( sobotnio- niedzielne mini spartakiady na terenie MOW,)  uwzględnią
oczekiwania, zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. Wychodząc naprzeciw potrzebom
naszych uczniów, za zgodą organu prowadzącego, skrócę cykl kształcenia zawodowego z
trzech na dwa lata, w wyniku czego nasi wychowankowie będą mieli możliwość zdobycia
zawodu przed osiągnięciem pełnoletniości. Poza tym w MOW będzie funkcjonowała
ośmioklasowa szkoła podstawowa i w ciągu dwóch lat wygaszane będą klasy gimnazjalne.
       Ważnym zadaniem placówki jest dbanie o bezpieczeństwo wychowanka. Dużą wagę
będę przywiązywał do sumiennego wywiązywania się z obowiązku zapewnienia uczniom
bezpiecznego pobytu na zajęciach lekcyjnych, przerwach, podczas pobytu w internacie,
wyjściach i na imprezach. Pracę i opiekę nad wychowankiem postaram się dostosować do
oczekiwań organu prowadzącego i rodziców.
      Moim celem będzie kontynuacja i propagowanie działań proekologicznych, udział w
projektach  i akcjach promujących ekologiczne postawy przy współpracy z ODN Elbląg .
       Mając świadomość tego, jak ważne w procesie wychowania jest zapewnienie
odpowiednich środków materialnych, będę pozyskiwał w miarę możliwości sponsorów,
nawiążę współpracę z punktami konsultacyjnymi zajmującymi się  pisaniem projektów
unijnych  i w ten sposób będę się starał pozyskać granty  z funduszy europejskich. Zamierzam
podejmować dalsze działania na rzecz modernizacji budynków i otoczenia placówki. Nasz
ośrodek  posiada bardzo małą salę gimnastyczną, która w niewystarczającym stopniu
zaspokaja potrzeby placówki i nawet jej gruntowna modernizacja nie poprawi sytuacji.
Konieczne jest zatem wybudowanie nowoczesnej hali sportowej typu „ BALON’’ na terenie
przyległym do ORLIKA, z której  całorocznie mogliby korzystać nie tylko nasi
wychowankowie ale również młodzież i mieszkańcy z pobliskich miejscowości.  Uzyskane
fundusze  pozwolą także doposażyć szkołę w pomoce dydaktyczne a grupy  wychowawcze  w
meble i niezbędne do właściwego funkcjonowania sprzęty.  Łazienki i toalety wymagają
gruntownego remontu, który podniesie standard budynków, co z kolei wpłynie na większe
możliwości wynajmu pomieszczeń placówki, w czym również upatruję możliwości
pozyskiwania funduszy na bieżące remonty.  Nie bez znaczenia jest również działalność
przystani wodnej – właściwe jej wykorzystanie bez wątpienia przyniesie duże korzyści
materialne i podniesie atrakcyjność ośrodka.

 Nastawiony  jestem  na   promowanie  zdrowia  i  zdrowego  stylu  życia.  W  tym  celu
nawiążę współpracę z szeroko rozumianą służbą zdrowia. Będę stawiał na  pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, nieletnim  o specjalnych potrzebach edukacyjnych zapewnię
szanse rozwoju poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych czy socjoterapeutycznych.  Największym jednak dla mnie wyzwaniem
będzie rozszerzenie działań mających na celu większą pomoc młodzieży uzależnionej od
środków psychoaktywnych. Realizacja tego zadania będzie prowadzona w oparciu o
stworzony specjalny program oraz nawiązanie ścisłej współpracy z KARANEM i innymi
placówkami leczenia uzależnień. Problem uzależnienia wychowanków jest w chwili obecnej
poważniejszy niż kiedykolwiek – praktycznie każdy podopieczny ma kontakt ze środkami
psychoaktywnymi, wielu z nich to osoby uzależnione. Sytuacja ta ma bezpośrednie
przełożenie na prowadzony w placówce proces wychowawczy i edukacyjny który bez
leczenia i wsparcia terapeutycznego tych osób nie może przynieść oczekiwanych rezultatów.



Będę motywował i wspierał pracowników placówki do podejmowania nauki w zakresie
terapii uzależnień, gdyż niestety jest to w chwili obecnej największy problem, z którym się
borykamy.

 Zapewnię sprawną obsługę administracyjną i gospodarczą placówki . Będę wspierał
pracowników administracji i obsługi w należytym wypełnianiu obowiązków a także
wysłuchiwał i wykorzystywał  ich sugestii w celu poprawienia efektywności pracy.

Współpraca ze środowiskiem

Szczególny nacisk położę na współpracę z Organem Prowadzącym, gdyż bez tego nie
można mówić o dobrym funkcjonowaniu placówki oświatowej. Udział władz w życiu szkoły
–  uroczystościach, imprezach, akcjach organizowanych przez ośrodek – jest bardzo istotna.
Pozwoli na pokazanie podejmowanych przez nas działań, podniesie prestiż placówki w
środowisku lokalnym, wzmocni pozytywne relacje.

Do promocji działań placówki mam zamiar w dalszym ciągu wykorzystywać stronę
internetową i zamieszczać w niej wszystkie ważne informacje dotyczące życia ośrodka,
dokumenty w niej obowiązujące oraz sprawozdania z bieżących wydarzeń. Współpraca
z gazetą, portalem internetowym umożliwi  promocję bieżących wydarzeń i osiągnięć
wychowanków  oraz grona pedagogicznego. Prezentując społeczności lokalnej osiągnięcia i
dokonania placówki, organizując uroczystości o zasięgu lokalnym, postaram się o
pozyskiwanie sojuszników i sponsorów. Współpracując z organizacjami i innymi placówkami
oświatowymi i gastronomicznymi – umożliwię podopiecznym pozyskanie nie tylko wiedzy
ale też większych umiejętności i doświadczeń.  W celu uruchomienia w istniejącej szkole
zawodowej   drugiego profilu kształcenia nawiążę współpracę z zakładem produkującym
meble „Wójcik” w Elblągu. Dzięki temu skorzystają nie tylko wychowankowie (możliwość
wyboru zawodu) ale również placówka zyska na współpracy z dobrze prosperującym
zakładem pracy a MOW w Kamionku Wielkim rozszerzy swoją ofertę edukacyjną i tym
samym zwiększy szanse na pozyskiwanie nowych uczniów. Wszystkie prowadzone w
ośrodku projekty, które będą kontynuowane, również opierają się o współpracę z szeroko
rozumianym środowiskiem.

Będę współpracować z istniejącymi w naszym zakładzie pracy związkami
zawodowymi w zakresie uzgadniania spraw dotyczących  pracowników.

Organizacja i zarządzanie

Sprawnie  i  efektywnie  funkcjonująca  placówka  ,  to  ta  w  której  panuje  właściwy
sposób zarządzania, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i kierunkami polityki
oświatowej państwa. Kierowanie placówką oświatową to proces niełatwy i złożony,
wymagający od kierującego znajomości przepisów, umiejętności współpracy, kompetencji i
odpowiedzialności. Właściwa organizacja procesu kształcenia powinna skupiać się na uczniu,



wychowaniu  i stworzeniu dla niego szkoły bezpiecznej, przyjaznej. Wychowanek  jest
klientem a usługi świadczone przez placówkę mają być na najwyższym poziomie. Wszystkie
działania mają sprowadzać się do tego, aby każdy wychowanek  osiągnął swój mały sukces i
dawał sobie radę na dalszych szczeblach życia. Kierując  zatem placówką oświatową swoje
działania organizacyjne i prawne będę starał się organizować tak, aby placówka  była
przyjazna, bezpieczna, posiadała atrakcyjną ofertę edukacyjno- wychowawczą na wysokim
poziomie. Zadbam o harmonijną współpracę ze wszystkimi pracownikami ośrodka i
rodzicami oraz o właściwy przepływ informacji. W swoich działaniach zadbam o
podniesienie standardu placówki i postaram się o przekształcenie jej w nowoczesną, otwartą
na potrzeby środowiska lokalnego i nadążającą za szybko zmieniającą się rzeczywistością
współczesnego świata. Utrzymanie osiągniętego już poziomu i sprostanie kolejnym
wyzwaniom osiągnę dzięki właściwemu zarządzaniu i organizacji pracy. Skupię się na:

· aktualizowaniu dokumentacji wewnętrznej pod kątem zgodności z obowiązującym
stanem prawnym;

· prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej a wnioski z niej wynikające wykorzystam do
doskonalenia jakości pracy placówki.

· zapewnieniu środków finansowych na realizację bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
które umożliwią poszerzanie wiedzy, umiejętności i zainteresowań, a także będą
stanowiły ciekawą alternatywę spędzania czasu wolnego wychowanków;

· zwiększeniu dostępu uczniów do pomocy specjalistycznej: logopedycznej,
psychiatrycznej, terapii uzależnień;

· motywowaniu nauczycieli i wychowawców do zdobywania nowych kwalifikacji,
zgodnych z potrzebami placówki;

· wzbogacaniu bazy placówki w nowe pomoce dydaktyczne – wyposażę klasy w
rzutniki i komputery a w przyszłości w tablice interaktywne;

· pozyskiwaniu środków na nowe inwestycje;
· respektowaniu praw i obowiązków wszystkich uczestników systemu edukacyjnego.

Na sukces placówki ma przede wszystkim wpływ zatrudniona w niej kadra. Pracownik
zadowolony z wykonywanej pracy to pracownik podwójnie skuteczny. Wychodząc z tego
założenia zamierzam, szczególnie w początkowym okresie, skupić się na zbudowaniu
przyjaznej atmosfery sprzyjającej współpracy, bez której żadne działania nie mają szans
powodzenia oraz  poszerzeniu systemu motywacji. Nadzór pedagogiczny będę sprawował
zgodnie z aktami prawnymi, a jego plan i wnioski z niego wynikające będę przedstawiać
Radzie Pedagogicznej. Będę aktywizować nauczycieli i wychowawców do projektowania
działań placówki w celu pomocy dyrektorowi w zarządzaniu, co będzie miało przełożenie na
zwiększenie wydajności pracy a tym samym wzrost jej efektywności. Będę  wspomagać
nauczycieli i wychowawców w ich pracy, postaram się być doradcą, zachęcać ich będę do
doskonalenia umiejętności i rozwoju zawodowego. Dobra organizacja pracy, skuteczne
zarządzanie jest możliwe wówczas, gdy wszyscy uczestnicy procesu są zadowoleni i
doceniani, mają  przekonanie, że pełnią ważną rolę w tym procesie. Poprzez udział w różnych
formach doskonalenia, współpracę i wymianę doświadczeń z innymi dyrektorami, będę
poszerzać również swoją wiedzę, doskonalić umiejętności i poszerzać kompetencje.



Zamierzam uruchomić procedurę nadania imienia placówce mając na uwadze to, że
poprzez nadanie imienia, ośrodek  zyska swoją indywidualność i tożsamość, wyróżni ją
spośród innych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Podsumowując stwierdzam, że aby dobrze zarządzać placówką oświatową trzeba
kierować się sercem przy jednoczesnym zachowaniu prawa i dyscypliny. Należy
integrować całą społeczność ośrodka do współdecydowania w ważnych sprawach
miejsca pracy. Zamierzam kontynuować wszystkie dotychczasowe, pozytywne działania.
Wdrażać nowe rozwiązania i konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki. Chcę aby nasz
ośrodek  był nowoczesny i przyjazny  oraz otwarty na inicjatywy  kadry pedagogicznej.

Działania, które zamierzam podjąć, pozwolą na wzbogacenie oferty zajęć
pozalekcyjnych, indywidualizację procesu  nauczania i wychowania, zaspokoją specjalne
potrzeby wychowanków  oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i zachowania oraz
nauczania. Plan zajęć oraz grafików ułożony zgodnie z zasadami higieny pracy, pozwoli
podopiecznym,   nauczycielom i wychowawcom  na wykorzystanie w pełni swoich
możliwości. Bogata baza dydaktyczno - wychowawcza i pozyskiwanie środków na ten cel
udoskonali i usprawni proces edukacji i resocjalizacji.


