
1 

 

Plan pracy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8  

w roku szkolnego 2019/2020 

Priorytety pracy placówki: 

1. Podniesienie jakości edukacji, zwłaszcza edukacji polonistycznej  

i matematycznej. 

2. Wzmacnianie wychowawczej roli placówki. Realizacja zadań zawartych  

w programie wychowawczo-profilaktycznym.  

3. Wzmacnianie bezpieczeństwa i bezpiecznych zachowań podopiecznych. 

Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w placówce  oraz 

uwrażliwienie na potrzeby innych. 

4. Rozwijanie mocnych stron i zainteresowań podopiecznych odpowiednio do ich 

możliwości psychofizycznych.  

5. Działania włączające w życie kulturalne i publiczne – prezentacja osiągnięć 

wychowanków, działania promocyjne zmierzające do zacieśnienia współpracy  

z rodzicami, instytucjami, fundacjami. 

Cele ogólne do osiągnięcia: 

 Nabywanie umiejętności i wiadomości przez uczniów/wychowanków zgodnie z 

podstawą programową wynikającą z polityki oświatowej państwa; 

 Praca z uczniem/wychowankiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

 Aktywizowanie wychowanków; 

 Przygotowanie wychowanków do funkcjonowania w społeczeństwie. Kształtowanie 

postaw. Wychowanie do wartości;  

Cele szczegółowe: 

 Diagnoza i ocena poziomu wiedzy i umiejętności uczniów/ wychowanków; 

 Wdrażanie do czytelnictwa; 

 Diagnozowanie i analizowanie potrzeb i możliwości uczniów/ wychowanków; 

 Opracowanie i realizacja Indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych; 

 Kształtowanie nawyku przestrzegania bezpieczeństwa; 

 Kształtowanie własnej świadomości, wrażliwości moralnej oraz umiejętności oceny 

zachowań; 

 Propagowanie zdrowego stylu życia; 
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Zadania służące realizowaniu priorytetów w placówce:  

Wysoki poziom kształcenia, wychowania i opieki 

Podejmowane działania  Termin Odpowiedzialny 

Opracowanie planów pracy wrzesień   nauczyciele wychowawcy 

specjaliści  

Opracowanie IPET dla wychowanków 

rozpoczynających edukację  

do 30 września  wychowawcy prowadzący, 

specjaliści, nauczyciele 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb i 

możliwości ucznia/ wychowanka 

cały rok  wychowawcy klas i grup 

specjaliści nauczyciele  

Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do 

zainteresowań i predyspozycji uczniów/ 

wychowanków 

cały rok nauczyciele i wychowawcy 

prowadzący zajęcia 

Monitorowanie Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania pod kątem wpływu na osiągnięcia 

ucznia i jego motywację do nauki 

cały rok nauczyciele 

Wzmacnianie motywacji uczniów/ wychowanków 

do nauki, promowanie osiągnięć i sukcesów: 

*udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych o 

różnym typie i charakterze, 

*organizowanie wystaw prac plastycznych i 

eksponowanie umiejętności artystycznych, 

*wyróżnianie i nagradzanie uczniów/ 

wychowanków o szczególnych osiągnięciach 

edukacyjnych, artystycznych i sportowych. 

cały rok   

nauczyciele wychowawcy 

 

nauczyciele wychowawcy  

 

dyrektor kierownik 

internatu nauczyciele 

wychowawcy 

Rozszerzenie wiadomości o treści poza 

programowe: 

*rozwijanie postaw opartych na prawdziwych 

wartościach moralnych, 

*pokazywanie sylwetek ludzi, którzy mogą 

stanowić autorytet, 

 

cały rok 

 

kwiecień  

 

 

 

nauczyciele wychowawcy  

samorząd wychowawcy 
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*Obchody tygodnia ekologicznego i Dnia Ziemi, 

*Obchody Dni wody, 

*Permakultura promowanie upraw ekologicznych i 

zdrowej żywności 

*pozyskiwanie projektów z Warszawskich 

Inicjatyw Edukacyjnych  

 

 

wrzesień/ 

październik 

zgodnie z 

kalendarzem  

J. Bojarska 

A. Frankiewicz 

K. Okoń 

A.Białek 

J. Winiarska-Szostak 

 

zespół ds. projektów 

przewodnicząca 

A.Majerowska  

Wzmocnienie motywacji uczniów/ wychowanków 

do sięgania po zasoby biblioteczne: 

*zajęcia biblioteczne, kształtowanie poczucia 

potrzeby korzystania z księgozbioru, 

*ujęcie w planach prac grup wychowawczych 

systematycznych zajęć o charakterze 

bibliotecznym, 

*wyjazdy do Mediateki i innych bibliotek – 

utrzymywanie współpracy, zapoznanie 

wychowanków z ofertą bibliotek zewnętrznych, 

*zorganizowanie obchodów Międzynarodowego 

Dnia Książki, pozyskanie do współpracy szkół 

masowych 

cały rok szkolny  

 

2x miesiąc 

 

cały rok 

 

 

 

 

kwiecień  

 

 

nauczyciel bibliotekarz 

 

wychowawcy grup 

 

nauczyciel bibliotekarz  

 

nauczyciele pedagog 

bibliotekarz 

Aktywna i kreatywna organizacja zajęć 

pozalekcyjnych zgodnie z wykazem zajęć 

pozalekcyjnych i szkolnym planem zajęć 

pozalekcyjnych  

cały rok  nauczyciele i wychowawcy 

Podtrzymywanie współpracy z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Międzylesiu 

oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz dzieci 

cały rok  dyrektor kierownik 

internatu nauczyciele 

wychowawcy specjaliści 

Dokonanie ewaluacji wewnętrznej  w obszarze: 

kształtowane są postawy i respektowane normy 

społeczne 

zgodnie z 

harmonogramem 

zespół ds. ewaluacji  

Praca zespołowa: 

*kontynuowanie pracy zespołowej nauczycieli i 

wychowawców, ze zwróceniem uwagi na aktywne 

cały rok wszyscy pracownicy 

pedagogiczni 
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działanie w równym stopniu wszystkich osób 

podczas realizacji wyznaczonych zadań w 

placówce, 

*tworzenie atmosfery usprawniającej 

współpracę, poprawę komunikacji 

interpersonalnej. 

Promocja placówki 

Podejmowane działania  Termin Odpowiedzialny 

Rozpowszechnianie informacji dotyczącej oferty 

edukacyjnej MOS  

cały rok   dyrektor pedagog 

Promocja osiągnięć wychowanków: 

*przygotowanie wystaw prac plastycznych w 

różnych miejscach publicznych, 

*aktywne uczestnictwo wychowanków w 

imprezach poza Ośrodkiem,  

*stała ekspozycja dyplomów, medali, pucharów 

zdobytych przez wychowanków, 

*kształtowanie prawidłowego wizerunku Ośrodka 

w środowisku lokalnym  

cały rok nauczyciele wychowawcy 

dyrektor  

kierownik internatu  

Dokumentowanie działalności Ośrodka poprzez 

systematyczne prowadzenie strony internetowej 

cały rok  osoby odpowiedzialne:  

szkoła A.Majerowska 

internat M. Wolska 

MOS A.Białek 

Organizowanie wizyt studyjnych dla studentów 

wydziałów pedagogicznych  

II semestr  dyrektor 

Organizowanie imprez dla innych placówek oraz 

rodziców/ opiekunów prawnych/ placówek 

opiekuńczych: 

*Mini Cup, 

*Turniej tenisa stołowego o Puchar dyrektora 

MOS, 

*Piknik Rodzinny 

 

 

VI 

 

XII 

V 

wszyscy nauczyciele i 

wychowawcy 

 

M.Stępniewska 

M.Szymczycha 

zespół ds. pikniku 
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Wzmacnianie jednolitych działań wychowawczych i profilaktycznych. 

Bezpieczeństwo wychowanków. 

Podejmowane działania  Termin Odpowiedzialny 

Realizacja zadań wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego. 

Monitorowanie realizacji programu wychowawczo 

- profilaktycznego 

cały rok   nauczyciele wychowawcy 

 

zespół ds. programu 

przewodniczący psycholog 

HMK 

Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi/ 

placówkami opiekuńczymi: 

*konsultacje indywidualne, 

*pomoc psychologiczno – pedagogiczna, 

*dni otwarte, zebrania,  

*warsztaty umiejętności wychowawczych. 

 

cały rok wychowawcy nauczyciele 

kierownik internatu 

pedagog psycholog  

 

dyrektor nauczyciele  

pedagog 

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo 

wychowanków: 

*systematyczne dokonywanie przeglądów stanu 

technicznego obiektu, pomieszczeń i sprzętu, 

*usuwanie powstałych usterek i uszkodzeń,  

*realizacji treści wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego w zakresie 

bezpieczeństwa, przestrzeganie Procedur 

bezpieczeństwa i Procedur postępowania w 

sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadku ucznia/ wychowanka 

cały rok  

dyrektor kierownik 

gospodarczy 

kierownik gospodarczy 

konserwator 

nauczyciele wychowawcy 

specjaliści 

Wdrażanie zachowań wynikających z 

wyposażenia obiektu w system przeciwpożarowy: 

*przestrzeganie Procedur ewakuacji, 

*szkolenie pracowników Ośrodka w zakresie 

cały rok 

 

 

nauczyciele wychowawcy 
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właściwego reagowania i korzystania z systemu 

pożarowego, 

*kształtowanie wśród wychowanków właściwych 

zachowań i właściwego korzystania z urządzeń 

przeciwpożarowych, działania edukacyjne  

wrzesień  dyrektor 

 

nauczyciele wychowawcy 

Monitorowanie realizacji przepisów wynikających 

z HACCAP 

cały rok dyrektor 

Kontynuacja działalności Samorządu: 

*wspieranie inicjatyw członków Samorządu, 

zachęcanie do aktywnej działalności na rzecz 

społeczności Ośrodka, 

*eksponowanie wiedzy na temat Konwencji o 

Prawach Dziecka 

cały rok  

 

 

IX, II 

opiekunowie Samorządu  

 

 

Samorząd wychowawcy 

nauczyciele 

Wzmacnianie działań profilaktycznych i 

wychowawczych: 

*egzekwowanie przestrzegania obowiązujących 

zasad zachowania, 

*organizacja profilaktycznych i interwencyjnych 

zajęć grupowych i indywidualnych zmierzających 

do korygowania zachowań, 

*organizacja zajęć grupowych podnoszących 

kulturę osobistą wychowanków i umiejętności 

właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, 

*sublimacja zachowań agresywnych i przemocy 

(przeniesienie celu na zgodny z akceptacją 

społeczną) 

cały rok   

dyrektor  

kierownik internatu  

wychowawcy nauczyciele 

kierownik internatu 

psycholog pedagog 

wychowawcy 

socjoterapeuta  

 

nauczyciele  

wychowawcy grup 

Promowanie modelu zdrowego żywienia: 

*zajęcia promujące zdrowe żywienie w klasach i 

grupach, 

*przedstawienie zagadnień dotyczących 

zdrowego odżywiania podczas spotkań z 

rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

cały rok  

1x na 2 

miesiące 

1x rok 

 

nauczyciele wychowawcy  

 

pedagog psycholog 

pielęgniarka   

Zajęcia w grupach promujące współpracę, cały rok  wychowawcy grup  
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samodzielność, umiejętności podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji, promowanie 

koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy, 

przeciwdziałanie egoizmowi 

1x na miesiąc  

Wzbogacanie bazy i wyposażenia placówki  

Podejmowane działania  Termin Odpowiedzialny 

Podnoszenie jakości pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej: 

*ustawiczne doskonalenie nauczycieli zgodnie z 

przyjętymi priorytetami placówki, 

*wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

gromadzenie pomocy i środków dydaktycznych,  

*prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

cały rok   pracownicy pedagogiczni  

 

 

nauczyciele  

Poszanowanie mienia Ośrodka, troska o 

wyposażenie klas lekcyjnych, sypialni i innych 

pomieszczeń. 

Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń 

cały rok wychowawcy grup 

nauczyciele 

Zabieganie o środki pozabudżetowe i materialne 

na doposażenie bazy placówki: 

*wyposażenie pomieszczeń internatu, 

*zaplecze sportowo – rekreacyjne,  

*pisanie projektów z wykorzystaniem funduszy 

unijnych, 

*wprowadzanie elementów terapii z zakresu 

integracji sensorycznej. 

cały rok  dyrektor  

pracownicy Ośrodka 
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Szkolny plan zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez nauczycieli 

w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa zajęć Nazwisko 

 nauczyciela prowadzącego 

Zajęcia teatralne „Socjokurtyna”,  

Program „Wychowanie przez czytanie”  

              Agnieszka Frankiewicz 

 „Słoneczna   Akademia” współpraca  

   z Panią Bogną Czechowską 

 

              

                 Justyna Bojarska 

Festiwal Nauki  

 

                 Marzena Wolska  

Turnieje sportowe               Małgorzata Stępniewska  

              Mariusz Szymczycha 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

jęz, polski, matematyka  

             Agnieszka Frankiewicz 

                   Robert Piłkowski 

Koło historyczne                   Iwona Ludwicka  

Mądrzy Cyfrowi        Agnieszka Frankiewicz Anna Białek  

Biofeedback                 Elżbieta Kindziuk 

 Program „Zdrowy uczeń”       Pielęgniarka szkolna/ środowiskowa 

 

 

Plan zajęć popołudniowych realizowanych przez wychowawców  

w roku szkolnym 2019/2020 

 Nazwa zajęć Imię i nazwisko wychowawcy 

prowadzącego 

Zajęcia artystyczne     

Zajęcia profilaktyczne                              

Współpraca z Muzeum Polin i Kinem   Muranów                      

Justyna Bojarska 

Karta Rowerowa  

Zajęcia profilaktyczne  

               Krzysztof Oberda 
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Zajęcia kulinarne połączone z projektem 

„Zdrowy uczeń”  

Wolontariat w schronisku dla psów  

 

Hubert Górski 

Zajęcia sportowe, Liga Piłkarska,  

współpraca z fundacją „Z Ławki Rezerwowych” 

Mariusz Szymczycha 

Biblioterapia  

Koło kinomana – zajęcia filmowe 

Katarzyna Stanek 

Liga Piłkarska Tenis stołowy 

współpraca z fundacją „Z Ławki Rezerwowych” 

Małgorzata Stępniewska 

Projekt „Cichy Kącik”                           

Zajęcia w Stolarni „FablabWbijaj”        

Kultura Dostępna (Pałac Wilanów),  

Anna Białek 

Zajęcia muzyczne Ryszard Zawadzki 

Samorząd Wychowanków Marzena Wolska   

Ogród Permakultury  we współpracy z fundacją 

„Z Ławki Rezerwowych” 

Anna Białek 

Joanna Winiarska Szostak  

Fundacja „Lastrada’ Joanna Winiarska Szostak 

Drużyna ZHP we współpracy z Hufcem Wawer Robert Piłkowski  

 

Plan pracy MOS Nr 8 zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej  

27 sierpnia 2019 r.      

 

 

 


