
 

Planowanie pracy wychowawczej w internacie  
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego –  

propozycje rozwiązań, pokonywania trudności 
 

Internat jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych form opieki, zaś dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, stanowi integralną część Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego, która stwarza korzystne możliwości do realizacji 
zorganizowanych oddziaływań wychowawczych. 

Efektywność tych oddziaływań jest uzależniona od właściwego ich planowania. 
Planowanie polega na postawieniu określonego celu i obmyśleniu sposobów postępowania, 
które mają do niego doprowadzić ( Kotarbiński 1970, s. 72 – 77 ). Cz. Kupisiewicz dodaje, że 
planowanie polega na „ przemyślanym gruntownie przewidywaniu przebiegu i rezultatów 
określonych procesów, zgodnie z przygotowanym zarysem czynności ( projektem ), który 
obejmuje z jednej strony listę zadań jakie mają być wykonane w ustalonych terminach,  
z drugiej zaś wskazuje realizatorów, metody oraz środki urzeczywistnienia tych zadań,  
a ponadto sposoby kontroli i oceny uzyskanych wyników” (Kupisiewicz, 1980, str. 231 ).  

Planowanie pracy wychowawczej jest procesem trudnym, a złożoność i specyfika 
pracy w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego sprawia, że nie może 
ona opierać się na żywiołowych, intuicyjnych, improwizowanych zadaniach wykonywanych 
w pojedynkę, mających cechy koniecznych do przeprowadzenia akcji wychowawczych. 
Różnorodność problemów, jakie prezentują wychowankowie, ich złe nawyki wyniesione  
z domów rodzinnych, podatność na negatywne wpływy, labilność w zachowaniu, brak 
wzorców osobowych – wszystko to czyni pracę wychowawcy w internacie przedsięwzięciem 
niezwykle ważnym i koniecznym. Tak samo ważne i konieczne jest jej planowanie. 
Planowanie pracy wychowawczej w internacie opiera się na dwóch podstawowych 
dokumentach: programie wychowawczym Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego 
oraz planie wychowawczym internatu. 
Program wychowawczy jest opisem podstawowych założeń odnoszących się do 
funkcjonowania placówki w aspekcie wychowania z uwzględnieniem elementów, które 
stanowią podstawę integralnego wychowania. Stanowi zbiór informacji i obejmuje treści 
zamierzonych działań. 

Plan wychowawczy internatu zaś jest rejestrem celów ogólnych w poszczególnych 
obszarach wychowania, celów szczegółowych z nich wypływających, zadań i form służących 
realizacji celów szczegółowych, osób odpowiedzialnych za realizację, a także terminów  
i sposobów  obserwacji i oceny (monitorowania i ewaluacji). 

Tak więc plan wychowawczy internatu, jako dokument stanowiący o wykonaniu 
założeń programowych składa się z następujących elementów: 

• założenia (cele naczelne) 
• cele ogólne 
• cele szczegółowe 
• zadania 
• formy realizacji 
• osoby odpowiedzialne za realizację 
• monitorowanie i ewaluacja 
• uwagi o realizacji. 

Analiza literatury pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania 
internatów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie dowodzi, ze taki sposób 
planowania pracy wychowawczej jest aktualny. Taka struktura planu wychowawczego 
internatu, niewątpliwie zasadna, uwzględniająca wszystkie ważne i potrzebne elementy 
stanowi kanwę, na podstawie której opracowuje się plany wychowawcze grup. 
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Istotą ich opracowywania jest znajomość wychowanków - ich możliwości, potrzeb, 
zainteresowań. W praktyce jednak okazało się, że opracowanie na każdy bieżący rok planu 
pracy wychowawczej internatu z ujęciem w nim form realizacji, a także osób 
odpowiedzialnych, terminów realizacji spowodowało, że plany wychowawcze grup stawały 
się wierną kopią planu wychowawczego internatu. Różnice, ogólnie znikome dotyczyły tylko 
osób odpowiedzialnych, terminów realizacji i    w niewielkim tylko stopniu form realizacji. 
Zatem pomijano specyfikę grupy, możliwości, umiejętności i  zainteresowania wychowanków, 
a także styl pracy, cechy charakterologiczne oraz zdolności wychowawców. Konieczność 
zróżnicowania planów grup, ukształtowania ich wizerunku z uwzględnieniem wszystkich 
czynników warunkujących (wiek, płeć, możliwości, potrzeby), mimo kilkakrotnych prób – 
nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Należało zatem podjąć kroki, które zdecydowanie 
zmieniłyby taki stan rzeczy. 

Przeprowadzona analiza dotychczasowego planowania pracy wychowawczej  
w internacie, konsultacje z udziałem przedstawiciela Kuratorium Oświaty i Kujawsko – 
Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz dyrektora Ośrodka i kierownika internatu 
wymiana wzajemnych doświadczeń; opinii i propozycji, doprowadziły do podjęcia próby 
wprowadzenia  zmian w planowaniu pracy wychowawczej internatu. Zmiany dotyczyły 
głównie konstruowania samego planu wychowawczego internatu. W konsekwencji 
zredukowano go do określenia założeń (celów naczelnych), celów ogólnych i celów 
szczegółowych. Cele szczegółowe zostały sformułowane w ujęciu operacyjnym, przede 
wszystkim po to, aby wychowawcy mieli świadomość, jakie cechy, umiejętności  
i współczynniki zachowania muszą kształtować u wychowanków. Ponadto, aby plany 
wychowawcze grup były wiarygodne, czytelne i w praktycznym stopniu odzwierciedlały 
specyfikę grupy, wprowadziliśmy zadania, jako element stopniowo prowadzący do realizacji 
celu szczegółowego i przez to warunkujący zwielokrotnienie   i urozmaicenie form realizacji. 

Uwzględniając te innowacje, podyktowane potrzebą i koniecznością, dokonane 
zmiany w obrębie planowania pracy w poszczególnych grupach, wpłynęły na opracowanie 
ich planów w następującej formie: 
 
Cele 
szczegółowe 
w ujęciu 
operacyjnym 

Zadania  Formy 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Sposób 
monitorowania 

Uwagi o 
realizacji 

 
Taki system planowania pracy wychowawczej w grupie koreluje z programem 

wychowawczym Ośrodka, planem wychowawczym internatu, ale nade wszystko uwzględnia 
skład osobowy wychowanków, ich wiek, możliwości, umiejętności, a także potrzeby, stanowi 
wypadkową specyfiki grupy a także daje możliwość uwypuklenia zdolności, zainteresowań  
i cech osobowościowych wychowawców pracujących w grupie. Bowiem dopiero konieczność 
opracowywania zadań i form realizacji tylko dla własnej grupy wyzwoliła różnorodne 
umiejętności, pomysły, spowodowała wnikliwą diagnozę samych wychowanków, i ich rodzin. 
Przedstawione powyżej formy przedsięwzięć, zmierzające do udoskonalenia, 
uwiarygodnienia, a  jednocześnie ułatwienia planowania pracy wychowawczej, w praktyce 
doprowadziły do opracowania planów poszczególnych grup, które z racji  odpowiednio 
dobranych zadań i tematycznie dostosowanych form realizacji, stworzyły swoisty charakter  
i klimat grupy. Te czynniki zaś  ujawniły wizerunek grupy, a więc przedstawiły działania dla 
niej charakterystyczne, odróżniające od innych.  
Niewątpliwie – stanowi to sukces w procesie poszukiwań racjonalnych i efektywnych metod 
planowania pracy wychowawczej i powoduje, że może też być źródłem propozycji rozwiązań 
i sposobów pokonywania trudności w tym ważnym  procesie. 
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Opracowane w bieżącym roku cele szczegółowe, zadania oraz formy realizacji, pozwoliły na 
określenie wizerunku poszczególnych grup. I tak, dzięki odpowiedniej tematyce zadań, 
zróżnicowaniu form realizacji powstały grupy; teatralno – recytatorska, ekologiczna, 
medialna, turystyczno – fotograficzna, rękodzielnicza. Aby uwiarygodnić ten fakt, warto 
zacytować niektóre zadania i formy realizacji, formułowane dla poszczególnych grup, 
stanowiące o wizerunku grupy, przy czym należy podkreślić fakt, ze ilość form realizacji  
w praktyce jest większa, nie sposób bowiem ująć wszystkich w planie. Zwielokrotnienie ich 
występuje często w zależności od powodzenia realizacji określonego zadania, a przydział prac 
dla poszczególnych wychowanków zawsze jest dostosowany do ich wieku, zdolności 
manualnych i umiejętności poznawczych, a w końcu stopnia motywacji do zaproponowanych 
zajęć 

A oto przykłady wybranych celów szczegółowych w ujęciu operacyjnym, zadań  
i form realizacji grupy medialnej 

  
Cele szczegółowe w ujęciu 

operacyjnym 
Zadania Formy realizacji 

Wychowanek nawiązuje 
poprawne kontakty z 
rówieśnikami 

Wspólne tworzenie wizerunku 
grupy i internatu  

Redagowanie „Gazetki 
Internackiej” (poruszenie min. 
tematyki działań, wydarzeń 
dotyczących grupy i internatu)  
Stworzenie serwisu 
informacyjnego, ciekawostek z 
kraju i ze świata  
 

Wychowanek dba o własne 
zdrowie 

Promowanie zdrowego stylu 
życia 

audycja radiowa o Marku 
Kotańskim, jego życiu i 
dokonaniach  
 

Wychowanek pielęgnuje 
tradycje regionalne i narodowe  

Poznawanie ciekawostek 
dotyczących historii i kultury 
Torunia 
 

audycja muzyczna „Sławni 
muzycy Torunia”  

Grupa turystyczno – fotograficzna 
 

Wychowanek zna najbliższe 
środowisko lokalne (dzielnica, 
miasto, okolica)  

Zorganizowanie wycieczek do 
Torunia – budzenia 
zainteresowania zabytkami, 
nowym budownictwem  
  

fotografowanie zwiedzanych 
miejsc  
samodzielne redagowanie 
wrażeń z odbytych wycieczek   
  

Wychowanek potrafi wymienić 
kraje należące do Zjednoczonej 
Europy 

Poznanie wybranych form 
życia kulturalnego Wielkiej 
Brytanii 

prowadzenie cyklu  zajęć 
dotyczących Wlk. Brytanii ze 
szczególnym uwzględnieniem 
osiągnięć kulturowych  
wykonanie albumu 
poświęconego Wlk. Brytanii  
współudział w organizacji 
„Dnia Europejczyka” – 
prezentacja programu 
„Wycieczka do Londynu”  
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Grupa recytatorsko – teatralna 
 

Wychowanek potrafi wymienić 
kraje należące do Zjednoczonej 
Europy 

Rozwijanie wiedzy i 
nabywanie podstawowych 
wiadomości o Danii 
 

wyreżyserowanie i 
przedstawienie wybranej baśni 
J. Ch. Andersena   

Wychowanek nawiązuje 
poprawne kontakty z 
rówieśnikami  

Podjęcie współpracy z 
uczniami innych szkół z 
Torunia 
 

udział w zajęciach teatralno – 
recytatorskich w Domu 
Harcerza  

 
Przedstawiony sposób planowania pracy wychowawczej w Internacie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego okazał się także bardzo pomocny w jej 
dokumentowaniu, a więc poprawnych i czytelnych zapisach w dziennikach zajęć 
wychowawczych. Zadania, przedstawione w planach grup  stanowią  jednocześnie założenia 
tygodniowe, natomiast formy realizacji to zapis tematyki zajęć. 
Założenia tygodniowe omawiane są na spotkaniach zespołów wychowawczych, ustala się min. 
czas ich realizacji, określa oczekiwania w stosunku do wychowanków oraz zaplecze środków 
dydaktycznych. 
Analiza funkcjonalności przedstawionego sposobu planowania pracy wychowawczej, w tym 
konstrukcji planów pracy grup pozwala stwierdzić, iż zapewnia on ujednolicenie frontu 
wychowawczego, wyklucza przypadkowość i intuicyjność i organizowanie w pojedynkę 
oddziaływań wychowawczych. Jednocześnie zapisywanie zadań jako tygodniowych założeń 
wychowawczych i form realizacji jako tematyki zajęć, ułatwia monitorowanie realizacji planu 
wychowawczego grupy przez wychowawców i osoby pełniące nadzór pedagogiczny. 
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