
 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN  PRACY 

OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ 

 

 

w Bursie  Międzyszkolnej we Wrześni 

w  roku szkolnym 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                

Bursa Międzyszkolna we Wrześni jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wrzesińskiego.  

Bursa mieści się w dwóch obiektach (ul. Słowackiego 11 – główna siedziba i ul. Kaliska 2a).  

Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie. Realizuje swoje zadania we współpracy 

ze szkołami ponadpodstawowymi na terenie powiatu wrzesińskiego, rodzicami (opiekunami 

prawnymi), wychowankami oraz instytucjami partnerskimi. Bursa zapewnia wychowankom 

zakwaterowanie i wyżywienie. Stwarza godne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i 

uczestnictwa w życiu kulturowym.  

 

Główne kierunki pracy opiekuńczo-wychowawczej w roku szkolnym 2020/2021: 

• Kształtowanie właściwych postaw, zwrócenie uwagi na kulturę życia codziennego. 

• Troska o warunki bytowe wychowanków, kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu. 

• Zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego.  

• Promocja zdrowia i działania profilaktyczne. 

• Rozpowszechnianie obowiązków i praw dziecka, człowieka. 

• Stałe kontrolowanie frekwencji szkolnej i wyników nauczania.  

• Wychowanie w duchu patriotycznym, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swój kraj. 

• Wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanków. 

• Podnoszenie na wyższy poziom pracy dydaktycznej z wychowankami. 

• Systematyczne podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży. 

• Popularyzowanie postaw ekologicznych. 

• Promocja czytelnictwa. 

• Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i twórczych zamiłowań.  

• Rozwijanie samorządności młodzieży. 

• Umacnianie odpowiedzialności za powierzone mienie, porządek w bursie i jego otoczeniu. 

 

 

Poszczególne elementy planu pracy opiekuńczo – wychowawczej mogą ulegać modyfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

I. Troska o warunki bytowe wychowanków, kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu. 

 

     Zadania                       Sposób realizacji     Data Osoby odpowiedzialne za 
realizację 

Współdziałający Uwagi 

Zabezpieczeni

e właściwych 
warunków 

socjalno-

bytowych 

dla młodzieży       
w bursie 

1.  Przygotowanie Bursy do przyjęcia 

wychowanków, przegląd i  konserwacja sprzętu, 
instalacji wod.-kan. i elektrycznej 

31.08.2020 Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

Pracownicy obsługi  

2.  Zakwaterowanie wychowanków 31.08.2020 Wychowawcy Bursy Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

3.  Przekazanie młodzieży odpowiedzialności za 

sprzęt stanowiący wyposażenie bursy (bieżąca  

kontrola i konserwacja sprzętu – wykonywane 

przez pracownika gospodarczego Bursy) 

wg potrzeb 

na bieżąco 

Wychowawcy Bursy Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

 

Troska o 

bezpieczeństw
o, 

kształtowanie 

czynnych 
postaw wobec 

bezpieczeństw

a własnego i 
innych 

1.  Zaznajomienie młodzieży z przepisami BHP i 

P.Poż. obowiązującymi w Bursie. 

09.2020 Wychowawcy Bursy Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

2.  Przeszkolenie wychowanków w zakresie 

realizacji planu ewakuacji i umiejętności 

posługiwania się sprzętem gaśniczym 

09.2020 Wychowawcy Bursy Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

3.  Przeprowadzenie próbnej ewakuacji     

mieszkańców Bursy. 

10.2020 Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

Wychowawcy Bursy  

 

Higiena i 

zdrowie 

1.  Wyposażenie i bieżące uzupełnianie apteczki I – 

pomocy 

na bieżąco Kierownik Bursy Dyrektor Bursy  

2.  Współpraca z pielęgniarką  szkolną w zakresie 

porad i  udzielania pomocy wychowankom 

będącym w niedyspozycji zdrowotnej 

na bieżąco Wychowawcy Bursy Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

3.  Zapoznanie i przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie w okresie 

pandemii COVID-19. 

na bieżąco Wychowawcy Bursy Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 



 

 

Wdrażanie                                 

i utrwalanie 

nawyków 
w dziedzinie 

higieny 

1.  Kontrola stanu estetycznego, higienicznego i 

porządkowego pokoi mieszkalnych, sanitariatów 

i pomieszczeń rekreacyjnych. 

na bieżąco Wychowawcy Bursy 

Pracownicy obsługi 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

2.  Przydział i kontrola gospodarki środkami 
czystości / do mycia podłóg itp./ 

na bieżąco Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

 

Kształtowanie 
właściwej 

postawy 

wobec 
patologii 

społecznej 

3.  Spotkania z profesjonalistami (lekarzem, 

prawnikiem, policjantem, psychologiem, 
pedagogiem, kuratorem sądowym, strażnikiem 

miejskim) nt. problemów młodzieży w różnych 

dziedzinach życia, odpowiedzialności za swoje 
postępowanie 

rok 

szkolny  

Wychowawcy Bursy 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Terapeuta, Psycholog, 

Lekarz, Pedagog, 
Policjant, Pielęgniarka, 

Kurator Sądowy 

 

 
Poznawanie 

wychowanków 

 

4.  Otoczenie indywidualną, troskliwą opieką 
uczniów, którzy pierwszy rok mieszkają w 

bursie,  nieśmiałych, półsierot, dotkniętych 

niepowodzeniami rodzinnymi, losowymi, 

tęskniącymi za bliskimi 

• rozmowy 

• analiza środowiska rodzinnego i 
rówieśniczego 

• zorganizowanie pomocy materialnej 

• współpraca z rodzicami/opiekunami 

prawnymi, pedagogami  szkolnymi, 

wychowawcami klas 
 

wg. planu 
pracy grup 

rok 

szkolny 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Dyrektorzy szkół 

Pedagodzy szkolni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.      Kształtowanie postaw prospołecznych u wychowanków 

 

     Zadania                       Sposób realizacji     Data Osoby odpowiedzialne za 

realizację 

Współdziałający Uwagi 

Rozwijanie 

samorządności 

wychowanków
, 

przygotowanie 

ich do życia 
dorosłego 

1.  Zapoznanie  wychowanków  ze Statutem Bursy, 

Regulaminem Bursy, Regulaminem Stołówki, 

Procedurami. 

09.2020 Wychowawcy grup Samorząd   

2.  Inspirowanie do działania, rozwijanie   
    samorządności: 

• zapoznanie z różnymi formami pracy w 

bursie, 

• wybory do samorządu,  

• pomoc w planowaniu i realizacji zadań, 

• współpraca z zarządem samorządu  

wg. planu 
pracy grup 

rok 

szkolny 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

3.  Prowadzenie badań w zakresie poznawania 
uczniów, ich środowiska domowego, 

koleżeństwa między wychowankami, 

możliwości samorealizacji, rozwijania talentów       
poprzez organizację i udział w różnego rodzaju 

zajęciach sportowych, kulturalnych, naukowych, 

konkursach, wolontariacie itp. 

wg. planu 
pracy grup 

rok 

szkolny 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Pedagodzy szkolni 

 

4.  Kierowanie układem stosunków panujących w 

grupie wychowawczej, wdrażanie zasad 

współżycia społecznego w Bursie. 

 

wg. planu 

pracy grup 

rok 

szkolny 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

Przygotowanie 

wychowanków 

do wymogów 
życia 

codziennego         

w bursie 

1.  Organizowanie i wykonywanie prac na rzecz 

Bursy, najbliższego otoczenia, środowiska: 

• opieka nad obejściem bursy, 

• udział w okresowych porządkach  

pomieszczeń i obejścia  Bursy. 

wg. 

potrzeb 

Wychowawcy Bursy 

 

Samorząd  

2.   Instruktaż w zakresie samoobsługi: 

• obsługa sprzętu codziennego użytku i 

umiejętność wykonywania drobnych       

wg. 

potrzeb 

Wychowawcy Bursy 

 

Samorząd  



 

napraw 

• czynności porządkowe przechowywanie 

i konserwacja obuwia i ubrań, 

• pranie i prasowanie odzieży, bielizny 

• umiejętność przygotowania posiłków i 

kulturalnego zachowania się przy stole 

3.  Racjonalna gospodarka własnym budżetem wg. planu 

grupy 

Wychowawcy Bursy 

 

Samorząd  

Tworzenie i 
kultywowanie 

tradycji bursy, 

środowiska, 

kraju 

1.  Inicjowanie i organizowanie imprez  
artystycznych, organizowanie wycieczek    do 

miejsc pamięci narodowej, ceremoniał    

szkolny, tradycyjne spotkania w bursie 

(andrzejki, wigilia,  pożegnanie maturzystów, 
dzień chłopca, dzień  kobiet - wg  załączonego 

Kalendarza Imprez) 

wg 
Kalendarza 

Imprez 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Samorząd 

 

Przygotowanie    
do pracy, 

kształtowanie 

aspiracji 
zawodowych 

2.  Organizowanie spotkań z absolwentami szkół, 
przedstawicielami ciekawych zawodów, celem 

przekazania przez nich informacji dot. pracy 

zawodowej, studiów i dalszych losów po 
ukończeniu naszych  Szkół 

wg. planu 
pracy grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Samorząd 

 

3.  Upowszechnienie literatury, prasy zawodowej i 

czytelnictwa, udział w targach edukacyjnych, w 
drzwiach otwartych uczelni  i spotkaniach z ich  

przedstawicielami w ramach promocji 

wg. planu 

pracy grup 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 
Biblioteka Publiczna 

Biblioteki szkolne 

 

Przygotowanie     
do  życia 

rodzinnego 

1.  Zaznajomienie wychowanków z niektórymi 
przepisami z dziedziny prawa: 

• udostępnienie wychowankom lektury z 

zakresu przygotowania do życia w 

rodzinie 

• pogadanki 

• prawa i obowiązki członków rodziny, 

• funkcjonowanie organizacji rządowych       

i pozarządowych, fundacji działających      
w ochronie i pomocy rodzinie 

wg. planu 
pracy grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

PPP 

KPP 

Psycholog 
Pedagog 

Terapeuta 

Straż Miejska 

 



 

• zajęcia wychowawcze ze specjalistami 
np. KPP we Wrześni, Straż Miejska we 

Wrześni,  

2.  Spotkania z lekarzami specjalistami wg. planu 
pracy grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Samorząd 

 

Zapewnienie 
młodzieży 

właściwych 

warunków do 

nauki 

1.  Zapewnienie pomieszczeń do cichej nauki (sale 
nauki, sala konferencyjna) 

wg. planu 
pracy grup 

Dyrektor Bursy 
 

Kierownik Bursy 
 

 

2.  Zapewnienie właściwej atmosfery i dyscypliny 

podczas nauki 

na bieżąco Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

3.  Zorganizowanie i prowadzenie podręcznej 

biblioteczki w bursie na potrzeby 

wychowanków 

cały rok 

szkolny 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

4.  Konsultacje przedmiotowe z matematyki, j. 

polskiego i  innych dziedzin 

cały rok 

szkolny 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

Wyrabianie 
umiejętności           

i zamiłowania      

do 

samokształceni
a 

1.  Przeprowadzenie cyklu pogadanek nt. właściwej 
organizacji nauki własnej  i technik uczenia się 

wg. planu 
pracy grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Samorząd 

 

2.  Systematyczna i okresowa analiza wyników w 
nauce i frekwencji na lekcjach 

wg. planu 
pracy grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

Samorząd 

 

3.  Systematyczna współpraca z nauczycielami i 

wychowawcami klas 

wg. planu 

pracy grup 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 
Samorząd 

 

4.  Organizowanie samopomocy koleżeńskiej i 

konsultacji z nauczycielami i wychowawcami 
Bursy - pomoc w nauce języków obcych, języka 

polskiego, matematyki i innych przedm.    z  

zakresu udzielania  I pomocy 

na bieżąco Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

5.  Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami w 

sprawie osiągnięć i niepowodzeń ich dzieci w 

szkole i Bursie. 

wywiadów

ki 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

Samorząd 

 

 



 

III.   Kształtowanie umiejętności organizowania i korzystania z czasu wolnego. 

 

 

     Zadania                       Sposób realizacji     Data Osoby odpowiedzialne za 

realizację 

Współdziałający Uwagi 

Wyrabianie 
u 

wychowanków 

wrażliwości na 
wartości 

estetyczne 

w przyrodzie, 

technice i 
sztuce. 

Uwrażliwienie     

na drugiego 
człowieka. 

1.  Udział i pomoc w organizowaniu imprez 
okolicznościowych 

Działalność charytatywna wychowanków Bursy 

Wg. 
Kalendarza 

imprez 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

2.  Organizowanie  okolicznościowych spotkań 
towarzyskich w celu wyrabiania kultury i 

swobody bycia młodzieży 

Wg. 
kalendarza 

imprez 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

3.  Bezpośrednie kontakty z przyrodą, techniką i 
sztuką /fotografowanie, wycieczki, teatr, kino/ 

Wg. 
kalendarza 

imprez 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

4.  Stworzenie warunków i inicjowanie twórczości 
własnej wychowanków 

Wg. planu 
grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

5.  Stała troska o wystrój estetyczny wnętrza 

 pokoi, pomieszczeń grupy i ogólnych sal w 
Bursie 

Wg. planu 

gru 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

6.  Kultywowanie tradycji internatu: 

• wigilia, walentynki, pożegnanie 

maturzystów, dzień chłopca, dzień 
kobiet, 

• turnieje sportowe, turnieje wiedzy, dzień 

dziecka, mikołajki, andrzejki, imprezy 

sportowo-rekreacyjne... 

Wg. planu 

grup i 
kalendarza 

imprez 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

Ukazywanie 
takiej potrzeby, 

utrwalanie 

nawyków 
kultury bycia 

wychowanków

. Profilaktyka  

1.  Troska o kulturę języka i właściwą postawę 
wobec przełożonych i kolegów; wzajemny,  

oparty na szacunku, stosunek chłopców do 

dziewcząt i odwrotnie 

Wg. planu 
grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

2.  Dbałość i otoczenie szczególną opieką i 

zainteresowaniem uczniów klasy  I 

Wg. planu 

grup 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

3.  Zorganizowanie cyklu zajęć nt. grzeczności na Wg. planu Wychowawcy Bursy Dyrektor Bursy  



 

zachowań 

patologicznych

, konfliktów, 

zaburzeń 
zachowania 

wychowanków 

bursy. 

co dzień, kultury spożywania posiłków. grup  Kierownik Bursy 

4.  Spotkania z profesjonalistami: policjantem, 

strażnikiem straży miejskiej, kuratorem 
sądowym, sędzią, psychologiem, terapeutą  

uzależnień. 

Wg. planu 

grup i 
kalendarza 

imprez 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

Rozbudzanie 

i rozwijanie 

zainteresowań 
wychowanków 

bursy. 

1.  Wprowadzanie uczniów szczególnie klas I do 

uczestnictwa w zajęciach grupy 

Wg. planu 

grup  

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

2.  Korzystanie z różnych form zajęć 
prowadzonych przez placówki kulturalne      i 

organizowanie dla wychowanków bursy 

spotkań literackich, muzycznych, tanecznych, 
plastycznych, konkursów wiedzy... 

Wg. planu 
grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

3.  Organizacja udziału młodzieży w zajęciach z 

cyklu Kino Konesera,   koncertach z cyklu 
Muzyka Konesera, 

Dyktando Wrzesińskie itp. 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

4.  Organizowanie wycieczek, wyjść i wyjazdów do 
kina, teatru,  na biwak w gosp. agroturyst., 

udział w zawodach sport. itp. 

Wg. planu 
grup 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

5.  Współpraca z innymi Bursami i Internatami Wg. 
kalendarza 

imprez 

Wychowawcy Bursy 
 

Dyrektor Bursy 
Kierownik Bursy 

 

6.  Zajęcia sportowo-rekreacyjne na stadionie i 

boiskach wielofunkcyjnych, boisku Orlik, w s. 
gimnast., tenis stołowy, bilard, kręgle, gry 

świetlicowe  i inne – wg Kalendarza Imprez 

Wg. planu 

grup 

Wychowawcy Bursy 

 

Dyrektor Bursy 

Kierownik Bursy 

 

 

 
 


