
Arkusz obserwacji wychowanka internatu Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego w Toruniu – jako właściwy  

sposób monitorowania jego rozwoju 
 

 W zakres rozległej, wieloaspektowej działalności opiekuńczo – wychowawczej, 
rewalidacyjnej i, w niektórych wypadkach, resocjalizacyjnej internatu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego wchodzi także obowiązek wszechstronnego poznania 
przebywających w nim wychowanków. Stanowi to podstawę skuteczności i efektywności 
wyżej wymienionych oddziaływań, ich dostosowania do osobowości wychowanka, 
kształtującej się w wyniku czynników endogennych i egzogennych. 

Pełne poznanie wychowanka pozwala także na natychmiastową weryfikację w przypadku 
na przykład decyzji i działań nieskutecznych, lub też zmiany sytuacji rodzinnej, prawnej, czy 
społecznej wychowanka. 

Tak więc poznawanie wychowanka wymaga permanentnego śledzenia jego rozwoju 
fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, jego aktualnych potrzeb, możliwości, dążeń  
i zainteresowań. Ułatwia to zrozumienie etiologii jego zachowań, sposobu funkcjonowania w 
grupie  i w internacie. Gromadząc wiedzę o wychowanku, wychowawca jednocześnie 
indywidualizuje metody wychowawcze, prowadząc  tym samym do utrwalania pozytywnych 
lub zmiany negatywnych zachowań wychowanka. Dogłębne poznanie wychowanka chroni 
więc przed rutyną pedagogiczną, wyzwala różnorodność sposobów współpracy z nim,  
a w końcu prowadzi do wzajemnego zrozumienia i zaufania. 

 Reasumując, poznawanie wychowanków to „proces  zorganizowanego, celowego 
działania, prowadzącego do opracowania pełnej charakterystyki, poddanej analizie 
indywidualnego przypadku (...)” (L.Ploch,1997, str. 147). A zatem, aby poznawanie 
wychowanków było czynem zorganizowanym, a poszczególne jego etapy stanowiły  źródło 
obieranych kierunków oddziaływań, konieczne jest rejestrowanie wszelkich informacji o nim, 
przy czym nie może ono mieć formy przypadkowych zapisów. Rejestr informacji  
o wychowanku, aby spełnić swoje zadanie, musi być dokumentem pełnym, prowadzonym 
systematycznie i konsekwentnie. 

Dokumentem, który będzie stanowić kompendium wiedzy o samym wychowanku, jego 
rodzinie, a także wszystkich podjętych działaniach wychowawców, pedagoga, psychologa, 
także rodziców. Temu właśnie celowi służy arkusz obserwacji wychowanka. W związku  
z tym, aby wyjść naprzeciw wyżej wymienionym postulatom i oczekiwaniom, podjęłam się 
opracowania „Arkusza obserwacji wychowanka internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Toruniu” 

Arkusz składa się z ośmiu rozdziałów: 

1. DANE WYCHOWANKA 
• imię i nazwisko 
• adres 
• data urodzenia 
• data przybycia 
• podstawa skierowania 
• prośba rodziców 
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• prośba wychowanka 
• postanowienie Sądu (sygnatura akt, rodzaj trybu i opieki, nazwisko kuratora) 
• orzeczenie psychologiczno - pedagogiczne, zalecenia lekarskie 

2. RODZINA 
• rodzice (wykształcenie, zawód, sytuacja mieszkaniowa, materialna, moralna) 
• rodzeństwo (wzajemne relacje) 
• współpraca z rodzicami (formy, efekty) 

3. POZIOM SZKOLNY 
• dotychczasowy przebieg nauki 
• aktualna sytuacja szkolna (trudności, zaległości, osiągnięcia, zainteresowania, 

postawa wobec obowiązków   szkolnych) 

4. DIAGNOZA 

5. PROGNOZA 

6. INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHOWAWCZY (kierunki podjętych działań) 

7. MONITOROWANIE I EWALUACJA 

8. PODSUMOWANIE ROCZNEJ PRACY, WNIOSKI 

Arkusz jest wprowadzany w życie w momencie przybycia wychowanka do internatu, jest 
dostępny dla wszystkich wychowawców, a także specjalistów zatrudnionych w placówce. 
Podstawowe dane o wychowanku wpisują wychowawcy macierzyści.  Diagnoza, prognoza, 
indywidualny program wychowawczy są opracowywane również przez wychowawców 
macierzystych na zebraniach zespołów wychowawczych, sytuacjach szczególnie trudnych 
także przy pomocy pedagoga i psychologa., którzy w tych sytuacjach biorą  udział  
w konstruowaniu indywidualnego programu wychowawczego. Ważne jest, aby diagnoza  
i prognoza, nie były elementami stałymi.  Zarówno w aspekcie pedagogicznym, jak  
i psychologicznym są to dynamiczne składniki procesu wychowawczego, stąd konieczność 
ich bieżącej weryfikacji, zmian w ustalonych wcześniej kierunkach działań. Czynnikiem 
warunkującym powodzenie tych poczynań jest systematyczna, wnikliwa i konstruktywna 
obserwacja, wyciąganie właściwych wniosków i przełożenie ich na konkretne działania. 
Elementem także niezwykle ważnym w omawianym dokumencie jest monitorowanie  
i ewaluacja, jako odzwierciedlenie całokształtu  funkcjonowania wychowanka w internacie  
i jednocześnie wytycznych do weryfikacji diagnozy i prognozy, a także rzetelnego 
podsumowania rocznej pracy i wyciągania wniosków na przyszłość. 

Arkusz obserwacji wychowanka, jako dokument zawierający usystematyzowane 
informacje i działania, korygowane w zależności od potrzeb, jest 
czynnikiem  właściwie  stymulującym i zarazem ułatwiającym wszelkie aspekty pracy  
w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. 
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