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Pieczęć zakładu poprawczego/schroniska dla nieletnich 

 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI  

 

 
 

Nazwa zakładu 

poprawczego/schroniska 

dla nieletnich 

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach 

Imię i nazwisko 

dyrektora  zp/sdn 

Zenon Czyżewski 

Adres  

 

Mrozy, ul. Leśna 8, 05-320 
Tel. 

(25) 75 74 024 

Fax. 

(25) 75 74 612 

e-mail 

sekretariat@zpmrozy.pl 

Imię i nazwisko autora Paweł Bieliński, Grzegorz Szóstkiewicz 

Zakres 

działania: 

Edukacja X 

Wychowanie  X 

Profilaktyka X 

Opieka X 

Organizacja i zarządzanie  

Inne obszary (określić jakie)  

Temat działania:  

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem:  

 

Okres trwania działania :  

od 2011 r. i trwa nadal w okresie zimowym.  

15 wychowanek 

Wybieram narty... – nauka jazdy na nartach biegowych i zjazdowych. 



Cele podejmowanych działań:  

 
Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

 

1. Rozwinięcie nawyku aktywnego uczestnictwa w turystyce narciarskiej oraz poprawa 

sprawności fizycznej. 

2. Nabycie umiejętności jazdy na nartach biegowych i zjazdowych. 

3. Pokonanie w ciągu jednego sezonu narciarskiego ok. 100 km tras biegowych. 

4. Nabycie umiejętności korzystania ze skipassów i wyciągów narciarskich. 

5. Zdobycie wiedzy z zakresu bezpiecznego uprawiania narciarstwa biegowego i 

zjazdowego. 

6. Nabycie umiejętności właściwego zachowania się na stokach narciarskich oraz w innych 

miejscach publicznych. 

7. Rozwinięcie umiejętności poprawnego komunikowania się z uczestnikami turystyki 

narciarskie. 

8. Rozwinięcie pasji i zainteresowań związanych z uprawianiem sportów zimowych. 

9. Rozładowanie negatywnych emocji wychowanek. 

10. Wzmocnienie wiary we własne możliwości i umiejętności, wzrost poczucia wartości. 

11. Niwelowanie niedostosowania społecznego poprzez uprawianie narciarstwa. 

 

 

Nasze wychowanki w okresie zimowym, przy sprzyjających warunkach pogodowych 

uczestniczą w zajęciach z narciarstwa biegowego i zjazdowego. Narciarstwo biegowe uprawiają 

w ramach koła sportowego oraz podczas lekcji wychowania fizycznego. Wychowanki biegają po 

trasach przygotowanych na terenie zakładu oraz poza nim, w otaczającym placówkę lesie. 

Narciarstwo zjazdowe realizujemy corocznie podczas kilkudniowego Ogólnopolskiego 

Podhalańskiego Rajdu Narciarskiego w Białym Dunajcu, organizowanego przez Krajowe 

Zrzeszenie LZS. W trakcie tej imprezy wychowanki doskonalą jazdę na nartach zjazdowych, pod 

okiem wykwalifikowanych instruktorów, uczestniczą w konkursach wiedzy związanych z 

regionem podhalańskim, zwiedzają Zakopane oraz inne atrakcje turystyczne regionu. Nasza 

placówka wyposażona jest w 10 kompletów nart biegowych oraz w sprzęt do uprawiania  

narciarstwa zjazdowego. 

   

 
1. Wdrażanie wychowanek do podejmowania aktywności fizycznej służącej zdrowiu i 

wypoczynkowi. 

2. Nauka i doskonalenie  techniki jazdy na nartach biegowych i zjazdowych. 

3. Nabywanie przez wychowanki wiedzy i umiejętności sprzyjających bezpiecznemu 

korzystaniu ze stoków i tras narciarskich. 

4. Poprawa stanu zdrowia wychowanek poprzez hartowanie organizmu. 

5. Popularyzacja kwalifikowanej turystyki narciarskiej. 

6. Zapoznanie wychowanek z walorami kulturalno-krajoznawczymi regionu podhalańskiego 

i powiatu tatrzańskiego.  

7. Kształtowanie u wychowanek umiejętności zachowania się w miejscach publicznych 

zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi. 

8. Kształtowanie cech charakteru takich jak: wytrwałość, cierpliwość, odpowiedzialność i 

odwaga. 

9. Umożliwianie samorealizacji. 
 



Napotkane problemy:  

 

 Wnioski z realizacji i plany na przyszłość:  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zpmrozy.edupage.org 

1. Kontynuacja zajęć z narciarstwa biegowego; 

2. Udział w Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim w Białym Dunajcu; 

3. Zachęcanie nowych wychowanek do uczestnictwa w zajęciach narciarskich; 

4. Doposażenie placówki w sprzęt narciarski; 

5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie organizowania turystyki narciarskiej. 

 

1. Warunki pogodowe – brak śniegu; 

2. Wychowanki Schroniska nie mogą opuszczać terenu placówki, co uniemożliwia bieganie 

na dłuższych dystansach; 

3. Ograniczone możliwości finansowe.  



 

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

programy szkoleń, materiały multimedialne itd.  

             

 

 

   

 

 

 



             

 

 


