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Nazwa zakładu 

poprawczego/schroniska 

dla nieletnich 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach 

Imię i nazwisko 

dyrektora  zp/sdn 
Zenon Czyżewski 

Adres  

 

Ul. Leśna 8 

05 - 320 Mrozy 

Tel.  

(25) 75 

74 024  

 

 

 

Fax. 

Fax. (25) 

75 74 612 

e-mail 

sekretariat@z

pmrozy.pl 

Imię i nazwisko autora Jolanta Sobocińska, Emilia Rudka, Anna Kaniewska. 

Zakres 

działania: 

Edukacja Tak 

Wychowanie  Tak 

Profilaktyka Tak 

Opieka Tak 

Organizacja i zarządzanie  

Inne obszary (określić jakie)  

Temat działania: 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Okres trwania działania :  

Od września 2012 -  w trakcie realizacji. 

7 wychowanek 

Akademia kulturalna: 

1. Zajęcia florystyczne. 

2. Zajęcia z szydełkowania. 

3. Zajęcia z wizażu. 



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

Od września 2012 roku wychowanki uczestniczą w zajęciach Akademii Kulturalnej w Gminnym 

Centrum Kultury w Mrozach. Zajęcia odbywają się cyklicznie  tj. raz na dwa tygodnie, według 

harmonogramu GCK . Dyrekcja ZP i SdN w Mrozach nawiązała współpracę z Dyrekcją GCK w 

Mrozach, wynikiem której jest zwolnienie wychowanek z opłat przewidzianych za udział w 

zajęciach Akademii Kulturalnej. 

Zajęcia florystyczne trwają 1,5 godziny i podzielone są na bloki tematyczne zgodnie z 

kalendarzem, porami roku, świętami. Wychowanki samodzielnie pod okiem instruktora , uczą się 

rodzajów materiałów florystycznych, wykonują kompozycje kwiatowe, dekoracje sezonowe i 

okolicznościowe (stroiki na Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zmarłych, Kalendarze adwentowe, 

Palmy Wielkanocne, zawieszki ozdobne na ściany i ozdoby okienne. 

Zajęcia z szydełkowania są podzielone na następujące bloki tematyczne: 

-podstawy, łańcuszek, oczka ścisłe, słupki, zastosowanie. 

-słupki zakończone razem, pączek słupków, słupki reliefowe, pikotki, zastosowanie. 

-pierścienie, wykonanie elementów, okrągłych i kwadratowych oraz łączenie ich, wykonanie 

korali. 

-wykonanie elementów okrągłych. 

- wykonanie ozdób choinkowych. 

Na zajęciach z wizażu wychowanki uczą się jak krok po kroku wykonać prawidłowy makijaż 

twarzy. Zajęcia podzielone są na następujące bloki tematyczne: 

- Dobór pielęgnacji dopasowany do rodzaju cery. 

- Makijaż dzienny. 

- Makijaż biznesowy. 

- Makijaż wieczorowy. 

- Makijaż ust. 

Uczą się w ten sposób odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz materiały, kształtują 

poczucie estetyki, kultywują tradycje świąteczne, a przede wszystkim uczą się prawidłowych 

zachowań w różnych sytuacjach społecznych.  

Uczestnictwo w zajęciach Akademii Kulturalnej jest okazją dla wychowanek aby zaprezentować 

się w środowisku otwartym, a tym samym promować placówkę. 

1. Kształtowanie poczucia estetyki. 

2. Rozbudzanie zainteresowań florystyką, szydełkowaniem, stylizacją i makijażem. 

3. Wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

4. Wdrażanie do poszanowania pracy własnej i cudzej. 

5. Wdrażanie do rzetelnej pracy , wysiłku i systematyczności. 

6. Kształtowanie nawyków dbania o ład i porządek na stanowisku pracy oraz poszanowania 

powierzonych materiałów i narzędzi. 

7. Rozwijanie talentów i  zdolności manualnych. 

8. Budowanie właściwych relacji społecznych z innymi osobami. 

9. Kształtowanie wiary we własne siły. 

10. Wykorzystanie zdobytych umiejętności do dekoracji placówki. 

11. Promocja placówki w środowisku otwartym. 

12. Uczenie wytrwałości i cierpliwości w oczekiwaniu na uzyskanie zaplanowanego efektu.  

 



 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

Materiały, które mogą być potrzebne do prawidłowej realizacji usprawnienia np. wzory dokumentów i 

formularzy, schematy, programy szkoleń, materiały multimedialne itd.  

 

Link do strony, na której znajdują się dodatkowe informacje o realizacji przedsięwzięcia w placówce oraz 

prezentacja dobrej praktyki - www zp/sdn :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

UWAGA! 

Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na stronie 

internetowej urzędu tylko wybranych przykładów dobrej praktyki. 

www.kulturalnemrozy.pl  

www.zpmrozy.edupage.org 

Wg. programu Akademii Kulturalnej. 

Zajęcia są istotnym aspektem w pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej i powinny być 

kontynuowane w kolejnych latach. 

Nie napotkano. 

1. Nabycie umiejętności w zakresie florystyki, szydełkowania i makijażu. 

2. Konstruktywne spędzanie czasu wolnego. 

3. Poprawne zachowanie wychowanek w placówce będące warunkiem uczestnictwa w 

zajęciach. 

4. Promocja placówki w środowisku otwartym 

5. Nabycie przez wychowanki umiejętności radzenia sobie w różnego rodzaju sytuacjach 

społecznych. 


