
ZAKŁADU POPRAWCZEGOZAKŁADU POPRAWCZEGO  
W ŚWIECIUW ŚWIECIU

OFERTA
RESOCJALIZACYJNA

Zakład Poprawczy 
ul. Sądowa 12
86-100 Świecie

tel.  52 33 11 327



Poniższa oferta to tak naprawdę szansa
dla chłopców  w wieku od 13 roku życia

do 21 roku życia,  którzy w wyniku
różnych  zawirowań życiowych jak 

i trudnych sytuacji zostali tutaj
skierowani.

 
 
 
 



Ponieważ pobyt tutaj daje ogromne możliwości zdobycia
nowych umiejętności, wiedzy,  ukończenia szkoły, a przede

wszystkim zdobycia zawodu, 
a to oznacza kolejną szansę. 

 
Zabiera w podróż dając możliwości, pomaga, wspiera, napędza

do działania.
 

 Każdy z nas może popełnić błąd, może po prostu się
zagubił....Czasami wystarczy dać sobie szansę

 i innym.

Dlaczego szansa? 



Gotowi?



Pracownicy placówki
przestrzegają  praw
podopiecznych.  
Oznacza to, że dbają 
o zaspokojenie  ich potrzeb 
i czuwają nad ich
bezpieczeństwem. Każdego
z osobna.



W ZAKŁADZIE
POPRAWCZYM W ŚWIECIU

FUNKCJONUJĄ 
3 PODSTAWOWE DZIAŁY

 

WARSZTAT

INTERNAT

     Zapewnia kształcenie na dwóch poziomach
edukacyjnych: Szkoła Podstawowa 

z oddziałami integracyjnymi oraz Szkoła
Branżowa I  stopnia z oddziałami

integracyjnymi.
  
 Wychowanek zdobywa 

zawód ślusarza lub montera zabudowy
  i robót wykończeniowych.

Serce placówki. 
Tutaj oprócz organizowanych przez

wychowawców różnych,
interesujących  zajęć podopieczni

spędzają wolny czas.

SZKOŁA 
WARSZTAT 
INTERNAT

SZKOŁA



SZKOŁA

W szkole
wymagania są

dostosowane do
możliwości każdego

wychowanka. 
Oznacza to, że 

w toku nauczania
brane są  pod

uwagę:
 
 

Zaległości, czyli to ,czego
wychowanek jeszcze nie zdążył,

 z różnych przyczyn,  się
nauczyć.

Mocne strony, zasoby
wychowanka.

Zainteresowania
 podopiecznego.

Nauczyciele w szkole to osoby 
z pasją co oznacza, że są zaangażowani 

w prowadzenie lekcji. Bardzo lubią  swoją pracę.
Tłumaczą, pomagają i przy tym są bardzo cierpliwi.
Zależy im na wychowankach. Rozumieją trudności

młodzieży, a ich  lekcje są  bardzo ciekawe. 



SZKOŁA

Szkoła zapewnia
wychowankowi

ukończenie szkoły
podstawowej
 i branżowej 

szkoły I stopnia.

Szkoła nastawiona jest na
opanowanie   umiejętności

związanych z nawiązywaniem
dobrych kontaktów z innymi

osobami, panowania nad
własnymi uczuciami,

zachowaniem, używaniem
prawidłowego słownictwa.

 

 Szkoła w Zakładzie 
 Poprawczym 

w Świeciu  to nauka
przez działanie

 i doświadczenie.
 



SZKOŁA

 Podopieczni uczą się
poprzez własne

działanie, ponieważ
jest to

najkorzystniejsze
 i najlepiej się wtedy

zapamiętuje, a
potem potrafi się to
wykorzystać w życiu.

 

 Uczy, w jaki sposób należy się
odzywać do drugiego

człowieka. Kieruj się myślą:
Chcę być szanowany. Szanuj

innych. Szanujmy się
nawzajem.

 

Dostarcza treści
patriotycznych.



SZKOŁA

Szkoła zapewnia
udział  w zajęciach,

które poszerzają
umiejętności 

z zakresu udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej.

 
 

Promuje  zdrowy 
styl życia 

Wykorzystuje
najnowocześniejsze technologie

informacyjno-komunikacyjne
między innymi tablicą

multimedialną. Lekcje są
bardzo ciekawe.



SZKOŁA

Pomaga
wychowankom 
w uzupełnianiu

braków.

 W szkole podopieczni
uczestniczą w różnorodnych

konkursach, wygrywając
nagrodę i poszerzając swoją

wiedzę i umiejętności. 
 

Kładzie ogromny
nacisk na

wolontariat.



WARSZTATY

Wychowanek ma niepowtarzalną okazję,
 aby skorzystać 

z wiedzy, umiejętności  
oraz doświadczenia nauczycieli zawodu.

 
Wychowanek ma szansę stać się  fachowcem, który 

w tych zawodach zawsze znajdzie dobrą pracę za
godziwe pieniądze.

2 ZAWODY
Ślusarz

Monter zabudowy
 i robót wykończeniowych 

w budownictwie czyli praca na
budowie.

 



WARSZTATY

Oprócz teorii, czyli takiej suchej wiedzy co jest
czym i co do czego służy oraz jak coś zrobić są

zajęcia praktyczne, 
w czasie których jest wykorzystywany

najnowszy sprzęt.

Oto niektóre
sprzęty, dzięki

którym
wychowankowie

zdobywają
zawód. 

frezarka 

migomat

piła taśmowa 
do cięcia stali



INTERNAT

W internacie każdy wychowanek ma
swojego patrona. Patronem w placówce

może być wychowawca, terapeuta,
psycholog, pedagog czy nauczyciel. 

 
 

CZYM ZAJMUJE  SIĘ  ?
PATRON

 Pomaga podopiecznemu w załatwianiu różnych
spraw,

- podpowiada przy podejmowaniu ważnych decyzji
przez wychowanka,

- wspiera, uczy, towarzyszy.
 



INTERNAT

Internat jest drugim domem. Oprócz
zajęć obowiązkowych wychowanek
spędza tutaj także swój czas wolny. 

-SŁUCHA MUZYKI
-PISZE LISTY

-SPĘDZA CZAS Z INNYMI KOLEGAMI
-MOŻE SKORZYSTAĆ Z SIŁOWNI, NA KTÓREJ JEST

PROFESJONALNY SPRZĘT
-GRA W GRY PLANSZOWE, TELEWIZYJNE, W PIŁKARZYKI

-GRA W SIATKÓWKĘ , KOSZYKÓWKĘ 
W PIŁKĘ NOŻNĄ.

Wychowanek w czasie wolnym:



INTERNAT

Internat stawia bardzo mocno na wolontariat, czyli taką
pomoc za nic dla innych,
-podopieczni pomagają osobom starszym, które
przebywają w Domu Pomocy Społecznej,
-pomagają pieskom, które są umieszczone w Schronisku dla
bezdomnych zwierząt: wyprowadzają na spacery, sprzątają
kojce no i koty.....:-)

RODZAJE KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ

 – kółko muzyczne,
 – kółko historyczno-turystyczne,

-kółko kulinarne,
 – kółko sportowe,

 – kółko rowerowe. 
 



INTERNAT

Internat to także konkursy, wystawy,
dyskusje, śpiew, muzyka.

 

W internacie opieke nad wychowankami sprawują
wychowawcy. Są to osoby  

z pasją, zawsze pomogą, mają w sobie ogromną
cierpliwość,  wychowanek może zawsze na nich liczyć.

Zarażają swoimi zainteresowaniami, są otwarci i wierzą 
w swoich podopiecznych.

 



INTERNAT

organizują dla
podopiecznych 

 wycieczki
krajoznawcze,  

a także wycieczki
rowerowe.

 

Wychowawcy to
ludzie z pasją,

dlatego też:

Przygotowują wspólnie z podopiecznymi
zabawy ze śpiewem,  uroczystości, imprezy,

wieczornice czy ogniska.
 



WTZ CZYLI ZAJĘCIA
ARTYSTYCZNE

Wychowankowie WTZ w ZP 
w Świeciu  biorą udział 
 w wielu ogólnopolskich

 i zakładowych konkursach tematycznych:
plastycznych, ceramicznych. Co ważne zajmują
zawsze czołowe miejsca i zdobywają nagrody.

Uczestniczą również 
w akcjach charytatywnych np. wykonanie
domków dla kotów na rzecz schroniska dla

bezdomnych zwierząt.
 

Wszystko jest możliwe. 
Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu. 
 Dan Brown



zAJĘCIA         
 aRTYSTYCZNE

Zajęcia z malarstwa i rysunku.
 
 

Zajęcia z historii sztuki
 
 

Zajęcia z grafiki
 

Zajęcia 
z papieroplastyki

Tutaj wychowankowie rozwijają swoje skrzydła. 

Własnoręczne
wykonywanie
prezentów dla
najbliższych.

 

Praca w drewnie



zAJĘCIA         
 aRTYSTYCZNE

Twórczość

Otwartość

Kreatywność

Radość tworzenia

Pomysłowość

Charyzma

Tworzysz, tworzysz, tworzysz.......



PSYCHOLOG
PEDAGOG
TERAPEUTA
UZALEŻNIEŃ

WYSŁUCHAJĄ

NAUCZĄ

POMAGAJĄ

DORADZĄ

PROWADZĄ 
CIEKAWE 
ZAJĘCIA

UKIERUNKUJĄ

POWALCZĄ Z TOBĄ
 O CIEBIE



USAMODZIELNIENIE

WYCHOWANEK MOŻE BYĆ SPOKOJNY O CZAS PO
WYJŚCIU Z PLACÓWKI

WSZYSCY PRACOWNICY UCZESTNICZĄ W JEGO
PROCESIE USAMODZIELNIENIA POCZĄWSZY OD
SZKOŁY, GDZIE UZUPEŁNIA I ZDOBYWA WIEDZĘ,

POPRZEZ WARSZTATY GDZIE ZDOBYWA ZAWÓD, PO
INTERNAT I PRACĘ TERAPEUTYCZNĄ

Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ,TERAPEUTĄ, PEDAGOGIEM
 I PSYCHOLOGIEM

W odpowiednim czasie jest opracowany i wysłany do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie IPU, czyli

indywidualny program usamodzielnienia. 
Opisane są w nim działania, jakie są podejmowane  

w przypadku każdego chłopca, aby po wyjściu wiedział 
z jakiej dalszej pomocy może skorzystać.


