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PLAN DZIAŁALNOŚCI SCHRONISKA DLA NIELETNICH W GACKACH NA ROK 2017
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L.p.

Cel

Diagnoza nieletnich i
opracowywanie opinii
psychologiczno-pedagogicznych o
nieletnich, opinii uzupełniających i
opinii końcowych.

Mierniki określające stopień realizacji celu
Planowana wartość
do osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku, którego
dotyczy plan
Liczba opinii
kompleksowych opinii
psychologiczno32 (91%)
pedagogicznych.
Liczba opinii
uzupełniających i
końcowych.

35 (100%)
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Najważniejsze zadanie
służące realizacji celu

Odniesienia do dokumentu
o charakterze
strategicznym

1. Realizacja zadań
diagnostycznych
ujętych w Planie
pracy Schroniska na
rok szkolny
2016/2017 i dalszy.
1. Realizacja zadań
ujętych w Planie
pracy Zespołu
Diagnostycznego na
rok szkolny
2016/2017 i dalszy.

1. Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17
października 2001r. w sprawie
zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich
2. Komunikat Ministra
Sprawiedliwości - Plan
działalności dla zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich na rok 2017.
3. Plan pracy wychowawczodydaktycznej, diagnostycznoterapeutycznej i opiekuńczej w
Schronisku dla Nieletnich w
Gackach w roku szkolnym
2016/2017 i dalszy

Prowadzenie oddziaływań
wychowawczych ukierunkowanych
na rozpoczęcie procesu
resocjalizacji

Liczba nieletnich
skierowanych do
Schroniska i objętych
oddziaływaniami
wychowawczoresocjalizacyjnymi

35 (100%)

Liczba nieletnich
przeszkolonych w
ramach przyuczenia do
pracy.
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35 (100%)

Poprawa sprawności działania
Liczba nieletnich
Systemu Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczących w
kołach zainteresowań
oraz zajęciach
terapeutycznych,
warsztatach lub
zamiennych formach
organizacyjnych.

26 (74%)

Liczba nieletnich
przeszkolonych w
zakresie przygotowania
do kontaktów z
instytucjami rynku
pracy, instytucjami
wspierającymi
usamodzielnienie oraz
instytucjami
administracji.

23 (66%)
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2. Realizacja zadań
wychowawczych i
dydaktycznych
ujętych w Planie
pracy Schroniska na
rok szkolny
2016/2017 i dalszy.
3. Realizacja zadań
ujętych w Planach
pracy Szkół,
Internatu oraz
Zespołu
Diagnostycznego na
rok szkolny
2016/2017 i dalszy.

1. Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17
października 2001r. w sprawie
zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich
4. Komunikat Ministra
Sprawiedliwości - Plan
działalności dla zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich na rok 2017.
2. Plan pracy wychowawczodydaktycznej, diagnostycznoterapeutycznej i opiekuńczej w
Schronisku dla Nieletnich w
Gackach w roku szkolnym
2016/2017 i dalszy.

Udzielanie nieletnim pomocy w
nawiązywaniu kontaktów z
rodzicami (opiekunami) i
informowanie ich o zachowaniu
nieletniego oraz pomoc rodzinom i
prawnym opiekunom.

Liczba nieletnich
objętych wsparciem i
pomocą.

35 (100%)
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1. Realizacja zadań
wychowawczych i
dydaktycznych
ujętych w Planie
pracy Schroniska na
rok szkolny
2016/2017 i dalszy.
4. Realizacja zadań
ujętych w Planie
pracy Internatu na
rok szkolny
2016/2017 i dalszy.
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1. Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 17
października 2001r. w sprawie
zakładów poprawczych i
schronisk dla nieletnich
5. Komunikat Ministra
Sprawiedliwości - Plan
działalności dla zakładów
poprawczych i schronisk dla
nieletnich na rok 2017.
2. Plan pracy wychowawczodydaktycznej, diagnostycznoterapeutycznej i opiekuńczej w
Schronisku dla Nieletnich w
Gackach w roku szkolnym
2016/2017 i dalszy.

