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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  

 

Ul. LEŚNA 8  

05-320 MROZY 

Tel.  

257574024 

Fax. 

257574612 

e-mail 

sekretariat@zpmrozy.pl 

Imię i nazwisko autora GRZEGORZ SZÓSTKIEWICZ - wychowawca 

Zakres 

działania: 

Edukacja X 

Wychowanie  X 

Profilaktyka X 

Opieka X 

Organizacja i zarządzanie X 

Inne obszary (określić jakie) ekologia 

Temat działania: 

 

 

Liczba uczestników objętych przedsięwzięciem: 

 

Okres trwania działania :  

Od kwietnia 2013. Proces ciągły z przerwami zimowymi. 

Wszystkie wychowanki Zakładu i Schroniska dla Nieletnich w Mrozach pod opieką 

wychowawców. 

„PAMIĘTAJCIE O OGRODACH” 



Cele podejmowanych działań:  

 

Zwięzły opis realizacji:  

 

 Uzyskane efekty:  

 

Napotkane problemy:  

 

Niedostateczne zaplecze sprzętowe i magazynowe. 

Wychowanki nauczyły się podstaw ogrodnictwa. Poprzez praktykę powiększają swoją wiedzę 

przyrodniczą i rozwijają zainteresowania. Wzbogacają swoje umiejętności interpersonalne i uczą 

się współpracy. Wzrasta ich świadomość prozdrowotna. W trudnym okresie wakacyjnym mają 

możliwość realizowania atrakcyjnych zajęć na świeżym powietrzu. Ich dieta została wzbogacona 

o dodatkowe warzywa. Powstają oszczędności z powodu ograniczenia zakupów produktów na 

zajęcia o tematyce kulinarnej. 

W początkach kwietnia 2013 wydzielono z terenów zielonych placówki obszar z przeznaczeniem 

na ogród warzywny i plantacje trwałe. W pierwszym roku skupiono się na przygotowaniu terenu 

(wyrównanie, odchwaszczenie, nawożenie). Pojawiły się pierwsze zasiewy warzyw. Już od 

wczesnej wiosny rozpoczynają się zbiory. Wychowanki zbierają następujące gatunki warzyw: 

rzodkiewka, sałata, cukinia, pomidory, ogórki, fasola szparagowa, słonecznik, marchew, 

ziemniaki, różne gatunki ziół. W 2014 roku planuje się założenie plantacji trwałych (truskawki, 

maliny, drzewa owocowe). W przypadku pozyskania środków planuje się budowę niewielkiej 

oranżerii w celu powiększenia asortymentu roślin i wydłużenia okresu prowadzenia działalności 

ogrodniczej. 

1. Poznanie podstawowych zasad zakładania i prowadzenia ogrodu; 

2. Uzupełnienie edukacji przyrodniczej i ekologicznej; 

3. Podnoszenie poziomu potrzeb poznawczych i rozbudzanie zainteresowań; 

4. Prowokowanie do rozwoju w zakresie komunikacji interpersonalnej i współpracy (cele 

zawarte w programie profilaktyki i wychowawczym;) 

5. Propagowanie zdrowego stylu życia; 

6. Uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych w okresie letniej przerwy w nauce; 

7. Wzbogacanie codziennej diety o dodatkowe warzywa i owoce; 

8. Dostarczanie produktów na zajęcia kulinarne. 



 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. 

 

Programy szkoleń ogrodniczych wraz z oprawą multimedialną. 

1. Konsekwentnie realizować planowane zadania. 

2. Wzbogacać zaplecze narzędziowe . 

3. Pozyskać środki na budowę oranżerii. 


