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Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

 im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej  

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej 

Rok szkolny 2022/2023 

 

CHARAKTERYSTYKA INTERNATU 
 

Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą. przeznaczoną dla uczniów ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. Placówka realizuje swoje zadania we 

współpracy ze Szkołą, rodzicami (opiekunami prawnymi) i wychowankami.  

Internat przede wszystkim zapewnia wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie. Stwarza godne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań 

i uczestnictwa w życiu kulturowym. Jest specyficznym środowiskiem wychowawczym, w którym mogą zaistnieć szczególnie dogodne warunki dla 

kształtowania tych właściwości, dyspozycji i postaw, potrzebnych w przyszłości do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

ZAŁOŻENIA PLANU PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU 

 

 Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej został opracowany na potrzeby internatu ZSCKR w Leśnej Podlaskiej.  

 Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu obejmuje: 

- Zadnia organizacyjne i wychowawcze 

- Profilaktykę wychowawczą 

- Indywidualną opiekę psychologiczno-pedagogiczną 

 Osobą  nadzorującą  realizację  Planu pracy opiekuńczo - wychowawczej jest Dyrektor Szkoły. 

 Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej internatu jest odzwierciedleniem potrzeb wychowanka placówki. 

 Poszczególne elementy Planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu mogą  ulegać  modyfikacji. 
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CELE OGÓLNE 

1. Wszechstronny rozwój osobowości wychowanka w zakresie intelektualnym, psychicznym, moralnym, społecznym, estetycznym i zdrowotnym. 

2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz więzi z krajem ojczystym, 

regionem. 

3. Dążenie do rozwijania u podopiecznych dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

4. Kształtowanie świadomości moralnej w wymiarze indywidualnym i społecznym, dokonywania wyborów i hierarchii wartości.  

5. Ukazywanie celu i potrzeby kształcenia oraz użyteczności nabywania wiedzy w przygotowywaniu się do zadań w czynnym życiu zawodowym i społecznym. 

6. Wyrabianie umiejętności kreowania koncepcji własnego życia, realizacji postawionych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość. 

7. Tworzenie klimatu miłości i szacunku do Ojczyzny, rodziny, rówieśników, słabszych i potrzebujących. 

8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i jego środowiska. 

 

Wszelkie działania mają zmierzać do ukształtowania wizerunku wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności 

społeczne prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia.  
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Cele szczegółowe 
 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 
Efekty Monitorowanie  

I. Wychowankowie 

poznają swoje miejsce w 

społeczności internatu 

(organizacja życia  w 

internacie). 
    

1. Zapoznanie 
wychowanków z ich 

prawami i obowiązkami. 

Wdrożenie w organizację 

czasu w internacie. 

 1.Przydział pokoi. 
 2.Przeprowadzanie spotkań w 

grupie i przypomnienie, 

(zapoznanie): 
- regulaminu internatu, 
- rozkładu dnia, 
- regulaminu nauki własnej, 
- praw i obowiązków mieszkańca  
internatu, 
-zasad wyjazdu i przyjazdu do 

internatu. 
-zasad korzystania i posiadania 

samochodu dla uczniów 

przebywających w internacie.  

3.Zapoznanie wychowanka  z 
zasadami bezpiecznego pobytu w 

internacie ( przepisy BHP i Ppoż.) 
4.Wdrażanie wychowanka do 
właściwego wypełniania 

dokumentów , w szczególności 

zeszytu wyjść i odwiedzin w 

internacie. 
5. Wprowadzenie wychowanków 

w życie internatu ( klasy I-wsze) 

-zajęcia integracyjne w grupie. 
6 .Rozwój samorządowej 

działalności wychowanka: 
- wybór samorządu internatu i 
podległych mu sekcji 
- wspierania inicjatyw samorządu. 
- zachęcanie wychowanka do 

aktywnego udziału w 
organizowaniu imprez 

internackich. 

wychowawcy  
 

wrzesień 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

wrzesień 
 

 

wrzesień 
 

 

 

 
wrzesień 
 

 
wrzesień 
 

 
 

cały rok szkolny 
 

Wychowanek zna swoje 
prawa i obowiązki, 

przestrzega ich. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Wychowanek angażuje się 

w życie internatu. 

kierownik  internatu.  
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 2. Przekazanie 

informacji 

wychowankom na temat 
możliwości uzyskania 

pomocy w konkretnych 

sytuacjach. 

1. Udzielanie wychowankom i ich 

rodzicom informacji o osobach i 

instytucjach, u których mogą 
szukać pomocy (pedagog szkolny, 

poradnia psych.-pedagog., MOPS, 

GOPS, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie). 

wychowawcy  
 

wrzesień Wychowanek wie do kogo 

zwrócić się  o pomoc. 
 kierownik internatu  

II Tworzenie właściwej 

atmosfery w społeczności 

internackiej. 

1. Pomoc nowym 

wychowankom w 

adaptacji do warunków 

życia w internacie. 
 

  1.Przeprowadzanie zajęć 

integrujących społeczność 

internacką 
 2. Zapoznanie młodzieży z 
zasadami współżycia w grupie. 
  3. Tworzenie prawidłowych 

relacji interpersonalnych uczeń – 
uczeń , uczeń – wychowawca. 
  4.Motywowanie młodzieży do 

przestrzegania zasad dobrego 

wychowania i kultury osobistej. 
  5.Obserwacja wychowanków w 

trakcie zajęć i zwracanie uwagi na 

indywidualne cechy osobowości 

wychowawcy  
 

  
 

  wrzesień  
 

 

 
 

cały rok szkolny 

Wychowanek ma poczucie 

przynależności do grupy, 

zna normy obowiązujące 

w grupie i je przestrzega. 

kierownik internatu.  

 

 

 
 

  

III. Troska o 

bezpieczeństwo 

młodzieży w internacie. 

1.Egzekwowanie 

zachowania zgodnego z 

ogólnie przyjętymi 

normami. 

   1.Zapoznanie wychowanków z 

Przepisami BHP i Ppoż. 
   2.Dostarczanie wiadomości 

dotyczącej pierwszej pomocy: 
-  pokaz filmu o tematyce 

udzielania pierwszej pomocy. 
   3.Zapoznanie młodzieży ze 
sposobami radzenia sobie w 

sytuacjach zagrożenia życia. 
 4.Omówienie zasad 
bezpieczeństwa osobistego 

wychowanków w internacie. 
5. Omówienie zasad 

bezpieczeństwa osobistego 
wychowanków w czasie ferii i 

wakacji. 

wychowawcy 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

wrzesień 

   
cały rok szkolny 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

styczeń, 
czerwiec 

Wychowanek przestrzega 

zasad dobrego 

zachowania, potrafi radzić 

sobie w sytuacjach 
zagrożenia życia. 

kierownik internatu    
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 IV.  Wdrażanie 

wychowanków do 

poszanowania dóbr 

osobistych i 

materialnych  

1. Kształtowanie 

poczucia 
odpowiedzialności za 

mienie internatu, 

dbałości o czystość na 

terenie obiektu. 

 1. Systematyczne prowadzenie 

rozmów na temat poszanowania 
mienia internatu. 
  2. Bieżące rozmowy dotyczące 

dbałości o najbliższe otoczenie, a 

w szczególności o: 
- ład i porządek w pokojach 

mieszkalnych 
- dbanie o teren wokół internatu, 
- dbanie o pomieszczenia 

ogólnego dostępu 
 3.Systematyczny przegląd pokoi 

mieszkalnych pod względem 
porządku i czystości. 

wychowawcy         
 
cały rok szkolny 
 

 
 

 

 

 
 

 

codzienna 
kontrola  
 

Wychowanek szanuje 

dobra materialne, 
utrzymuje porządek w 

swoim pokoju, szanuje 

powierzone mu mienie 

internatu. 
 

 

 kierownik internatu.    

V. Zapewnienie  

wychowankom 

odpowiednich warunków 

do nauki. 

 1. Troska o odpowiednie 

warunki do nauki 
własnej. 

1.Kształtowanie umiejętności 

organizowania własnego procesu 
uczenia się. 
2.Pomoc w odrabianiu lekcji i  w      

nauce. 
3.Zapewnienie porządku, ciszy 

oraz właściwego oświetlenia. 
4.Analiza wyników w nauce i 
frekwencji w szkole, poprzez 

systematyczne śledzenie ocen i 

frekwencji  w Dzienniku 

elektronicznym. 
5.Wdrażanie do systematycznej 

pracy. 
6. Zachęcanie do uczestnictwa w 
zajęciach dodatkowych z języka 

angielskiego i z matematyki 

organizowanych w internacie. 
7. Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 
8. Zapoznanie wychowanków ze 

skutecznymi technikami pracy 
umysłowej, poprzez wyszukiwanie 

nowych  metod multimedialnych. 
9. Rozwijanie indywidualnych 

 wychowawcy cały rok szkolny 
 

Wychowanek 

konstruktywnie 
wykorzystuje czas nauki 

własnej. Zna skuteczne 

techniki uczenia się. 
Zwraca się do 

wychowawcy gdy ma 

problemy z nauką.  

 kierownik internatu.    
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zainteresowań wychowanków. 
VI. Kształtowanie 

prawidłowego  rozwoju 

psychofizycznego oraz 

społecznego. 
 

 

 

 

1. Kształtowanie 

poczucia 
odpowiedzialności 

zdrowego odżywiania. 
 
 

 

 

 
2. Profilaktyka 

uzależnień 
 
 

 

 
 

 

3. Kształtowanie 

odpowiednich postaw 
społecznych 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  1.Promowanie zdrowego stylu 

życia poprzez wpajanie zdrowych 
nawyków żywieniowych oraz 

nadzór nad regularnym 

spożywaniem posiłków. 
2 Zajęcia wychowawcze na temat 

zdrowego odżywiania się, bulimii, 

anoreksji. 
 
 1.Profilaktyka uzależnień poprzez 

ukazywanie szkodliwego wpływu 

używek na organizm i zdrowie, a 
także ukazanie problemów 

mogących być przyczyną 

uzależnienia –zajęcia 
wychowawcze 
 

1. Wdrażanie wychowanków do 

przestrzegania zasad sumienności i 
odpowiedzialności w 

wywiązywaniu się z powierzonych 

obowiązków – rozmowy 
indywidualne, pogadanki w grupie 
2. Wpajanie młodzieży zasad 

współżycia między ludźmi, 
kształtowanie pozytywnego 

nastawienia wobec innych – 

wolontariat 
3. Zwrócenie uwagi na potrzeby 
ludzi będących w trudnej sytuacji 

życiowej- wolontariat 
 4. Propagowanie chęci niesienia 
bezinteresownej pomocy innym - 

wolontariat 
 5.Promowanie zachowań 

ekologicznych – gazetki ścienne 
 6. Rozwijanie poczucia własnej 

wartości – zajęcia wychowawcze, 

 wychowawcy 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
wychowawcy 

cały rok szkolny 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

październik 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
cały rok szkolny 
 

 

 
 

 

Wychowankowie 

przestrzegają zasady 
zdrowego żywienia, 

stosują się do zaleceń 

powtarzanych przez 
wychowawcę grupy. 
Wychowankowie znają 

choroby związanych z 

nieprawidłowym 
odżywianiem się. 
 

 
 

 

 

 
 

Wychowanek buduje 
prawidłowe relacje 

społeczne, jest wrażliwy 

na potrzeby drugiego 
człowieka. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  kierownik internatu    
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4.Nabywanie przez 

wychowanka 
umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

konfliktowych oraz ze 

stresem 
 

 

 
 

5. Budowanie 

prawidłowych relacji 
interpersonalnych 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. Edukacja w ramach 

Wewnątrzszkolnego 

doradztwa  zawodowego 

rozmowy indywidualne 
7. Kształtowanie postaw tolerancji 
dla odmienności drugiego 

człowieka – rozmowy 

indywidualne, zajęcia 

wychowawcze 
 

1. Nauka skutecznego 

rozwiązywania konfliktów oraz 
problemów – zajęcia 

wychowawcze, codzienna praca 

wychowawcza 
2. Nabycie przez wychowanka 
umiejętności radzenia sobie ze 

stresem – zajęcia wychowawcze, 

rozmowy indywidualne  
 

1. Uwrażliwienie wychowanka na 

drugiego człowieka, wzajemne 
poznawanie się i nawiązywanie 

bliższych kontaktów, przyjaźni – 

rozmowy indywidualne. 
2. Zachęcanie do udziału w 
imprezach organizowanych na 

terenie internatu. 
3. Kształtowanie 
odpowiedzialności za swoje 

działania –rozmowy indywidualne 
 
1. Zajęcia wychowawcze 

dotyczące wyboru dalszej drogi 

życiowej. 

2. Wskazywanie młodzieży 

specjalistów, którzy mogą 

udzielać wsparcia w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Zna i stosuje metody 

konstruktywnego 
rozwiązywania konfliktów 

z poszanowaniem potrzeb 

innych ludzi.  
 
Zna przyczyny stresu, wie 

jak zwalczyć negatywne 

skutki stresu. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Wychowanek wie jakie 

zasady panują na rynku 

pracy, jest świadomy 

swoich umiejętności. 
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VII.  Pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozpoznawanie 

sytuacji życiowej 
wychowanków. 

1. Zapoznanie się 

wychowawców z dokumentacją 

zgromadzoną przez pedagoga 

szkolnego 
1.Współpraca z Pedagogiem 

szkolnym . 
  2.Nawiązanie współpracy z 

rodzicami, opiekunami prawnymi. 
  3.Współpraca z wychowawcami 

klas , nauczycielami uczącymi 
poszczególnych przedmiotów. 

wychowawcy  wrzesień 
 
 

 

cały rok szkolny 
 

Wychowankowie mogą 

liczyć na wsparcie w 
sytuacjach trudnych. 
 

Wychowawcy 

współpracują ze sobą w 
celu zapewnienia 

młodzieży pomocy. 

dyrektor szkoły, 
kierownik internatu 

   

VIII. Wychowanek 

poznaje zasady 

partnerskiej współpracy, 

uczy się podmiotowego 

uczestnictwa w procesie  

dydaktyczno- 

wychowawczym. 

1. Zapoznanie uczniów z 
zasadami partnerstwa w 

procesie realizacji zadań 

dydaktyczno- 
wychowawczych. 

 1.Kierowanie się określonymi 
zasadami przez młodzież ( zasadą 

dyskrecji i odpowiedzialności, 

zasadą ufności i poszanowania 
podmiotowości wychowanka). 
  2.Doskonalenie umiejętności 

porozumiewania się, udziału w 

dyskusji , dialogu i negocjacji. 
   3.W przypadku wystąpienia 

sytuacji konfliktowych, dokładne 

omawianie przez wychowawcę  
problemu z wychowankami na 

temat jego przyczyn i skutków 

oraz możliwości jego rozwiązania. 
 

wychowawcy praca ciągła. Wychowankowie i 
wychowawcy szanują się 

wzajemnie. 

kierownik internatu.    
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IX. Zaspokojenie  

potrzeb kulturalnych 

wychowanków. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Promowanie 

różnorodnych form 
pożytecznego spędzania 

czasu wolnego w 

internacie. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Organizowanie imprez zgodnie 

z harmonogramem  
2. Wspólne dbanie o wygląd 

internatu – gazetki ścienne, 

dekoracja świąteczna internatu, 

wystrój stołówki – działalność 
sekcji dekoratorskiej. 
3. Prowadzenie przez młodzież 

kroniki internatu. 
4. Promowanie idei świadomego 

korzystania ze środków masowego 

przekazu , a także wskazanie 

zagrożeń , jakie niesie za sobą 
wirtualna rzeczywistość- zajęcia 

wychowawcze. 

wychowawcy   
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 cały rok szkolny 
 
 

 

 

 
 

 

          
 

 

 
 

           

Wychowankowie 

współpracują ze sobą, są 
odpowiedzialni za 

powierzone im zadania. 
Są zaangażowani w życie 

internatu. 
 

 

 
Znają zagrożenia 

wynikające z korzystania z 

mediów elektronicznych. 

kierownik internatu. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

   

X. Ewaluacja programu 

opiekuńczo-

wychowawczego.     
 

1. Wdrażanie działań 

wynikających z analizy 

wniosków z 

poprzedniego roku 
szkolnego. 

 wychowawcy cały rok szkolny Analiza osiągnięć 

edukacyjnych , 

skuteczności działań 

wychowawczych. 
 

 

kierownik internatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 


