
Warsztaty Intensywnej Pracy z Dziećmi i Rodziną     (WIP) 

Program szkolenia i stażu zawodowego dla studentów i absolwentów 

pedagogiki „Warsztaty Intensywnej Pracy z Dziećmi i Rodzin  

28.10.2015 – 29.02.2016 r. 

1. Cel programu: 

Zarówno absolwenci, jak i studenci pedagogiki dysponują szeroką wiedzą teoretyczną, 

jednak elementem niezbędnym do efektywnej pracy w przyszłym zawodzie jest również 

doświadczenie. Możliwość zdobywania praktycznej wiedzy pod okiem doświadczonych 

pedagogów stanowi uzupełnienie programu nauczania oferowanego przez uczelnie, zwiększa 

perspektywy na przyszłe zatrudnienie, jak również stwarza bazę kandydatów przeszkolonych 

do pracy w obszarze pedagogiki dla Zespołu Placówek Specjalistycznych. Chcąc 

w przyszłości podejmować współpracę z osobami przygotowanymi teoretycznie oraz 

praktycznie do wykonywania zawodu, stworzyliśmy program zaspokajający zarówno 

potrzeby rozwoju studentów pedagogiki, jak również zapewniający Placówce dostęp 

do przyszłych, potencjalnych, wykwalifikowanych pracowników. 

2. Nabór do programu 

Profil kandydata: 

Absolwenci oraz studenci ostatniego roku pedagogiki, którzy chcą poszerzyć wiedzę 

teoretyczną, zdobyć doświadczenie w pracy z ludźmi, rozwinąć swoje umiejętności 

w profesjonalnym kontakcie z dziećmi i ich rodzinami, skorzystać z cyklu bezpłatnych 

szkoleń z zakresu działań Placówki oraz regularnych konsultacji merytorycznych pod okiem 

pracowników Placówki a także w przyszłości pracować w zawodzie wychowawcy, 

socjoterapeuty lub pedagoga. 

Rekrutacja: 

 Od 28 września do 16 października 2015r. będzie prowadzona kampania informacyjna 

dotycząca możliwości uczestnictwa w WIP na trójmiejskich uczelniach kształcących 

pedagogów oraz w środowisku absolwentów pedagogiki. Dodatkowo informacja 

będzie udostępniona uczelnianym biurom karier oraz rozpropagowana poprzez plakaty 

informacyjne. 

 Kandydaci do udziału w WIP proszeni będą o nadsyłanie CV  

na email: wip@zps.net.pl 

 Podsumowaniem kampanii informacyjnej będzie spotkanie organizacyjne z osobami 

zainteresowanymi, gdzie będzie omówiona specyfika pracy Placówki oraz 

przedstawiony program WIP na dany semestr a także ustalone terminy spotkań 

indywidualnych z kandydatami celem dalszej kwalifikacji. Spotkanie odbędzie się 

20 października 2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Zespołu Placówek Specjalistycznych 

w Gdyni przy ul. Wejherowskiej 65. 

mailto:wip@zps.net.pl


 Do współpracy w ramach Warsztatów zostaną zaproszone wybrane osoby. Głównymi 

cechami, które będą brane pod uwagę przy wyborze kandydatów do dalszej 

współpracy będą: dyspozycyjność, cechy indywidualne, gotowość do podjęcia 

długoterminowego zobowiązania, umiejętność nawiązywania kontaktu oraz 

motywacja. 

 Informacja o osobach zakwalifikowanych oraz szczegóły spotkania organizacyjnego, 

na którym ustalony zostanie wstępny harmonogram dalszych działań, będzie dostępna 

dla zainteresowanych po odbyciu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych u opiekuna 

wolontariatu: Adrianny Bradtke. 

 

3. Część teoretyczna programu 30h 

Część szkoleniowa: 

W celu przygotowania kandydatów do praktycznej części zajęć w placówce będą oni 

uczestniczyć w  szkoleniach prowadzonych przez kadrę Placówki. Warsztaty będą 

obejmowały zagadnienia pomocne w pracy z dziećmi zarówno pod kątem merytorycznym, 

jak i umiejętności praktycznych. Tematy podejmowane w ramach części teoretycznej 

obejmować będą m. in.: 

 Przedstawienie Zespołu Placówek Specjalistycznych, zakres działań, charakterystyka 

placówek, schemat organizacyjny, 

 Szkolenie BHP, 

 Ramy prawne i obowiązująca dokumentacja w ZPS,  

 Omówienie struktury i programu pracy w Ognisku Wychowawczym (OW), 

Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego (SPWD), Punkcie Konsultacyjno – 

Diagnostycznym FAS oraz Placówce Animacji Środowiskowej STARTER (PAŚ) – 

organizacja, założenia programowe, merytoryczne i teoretyczne w placówce, 

 Omówienie procesu grupowego na przykładach pracy z grupami w OW, SPWD, PAŚ; 

 Kontakt z rodziną w środowisku zamieszkania i praca w zakresie reintegracji rodzin,  

 Planowanie i realizacja pracy w grupie zgodnie z założeniami socjoterapii, 

 Praca metodą społeczności, 

 Metodyka pracy z dziećmi w sali edukacyjnej, 

 Przedstawienie dziecka/ młodzieży w procesie diagnostycznym,  

 Prowadzenie warsztatów: ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne, szkoły 

dla rodziców oraz treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych, 

 Charakterystyka pracy w Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK) oraz 

Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia (SOW), 

 Innie aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą (kompetencje miękkie, uzależnienia, 

problemy okresu dzieciństwa i adolescencji) 

 Udział w superwizji i zebraniach zespołu – w zależności od możliwości i potrzeby. 



Większość szkoleń odbywać się będzie w Sali Szkoleniowej naszej placówki. Istnieje 

możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń w trakcie trwania WIP w zależności 

od potrzeb studentów/absolwentów oraz możliwości organizacyjnych Placówki. 

Część terenowa 10h: 

Dodatkowo w ramach doszkalania kandydatów odbędą się wizyty studentów/ 

absolwentów lub spotkania z osobami pracującymi w hostelu dla osób doświadczających 

przemocy przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

w Zespole Opiekuńczym, w schronisku dla osób bezdomnych, w Zespole ds. Osób 

Bezdomnych, w Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej. Szczegóły będą ustalane 

na bieżąco. 

 

4. Część praktyczna programu 60h 

 

Zajęcia indywidualne: 

Wraz z rozpoczęciem uczestnictwa w programie stażowym w części teoretycznej, 

wolontariusz zobowiązany jest do odbycia 10 godzin praktycznych w sali edukacyjnej. 

Po odbyciu wszystkich szkoleń każdy uczestnik WIP będzie prowadził zajęcia indywidualne 

z dziećmi o różnej tematyce i zakresie. Szczegóły dotyczące metody i formy pracy oraz 

wyboru dziecka do zajęć omawiane będą z wychowawcą prowadzącym Indywidualny Plan 

Pracy tegoż wychowanka i pod jego nadzorem. 

 

Zajęcia w grupie: 

Po odbyciu wszystkich szkoleń każdy uczestnik WIP będzie współprowadził zajęcia z grupą 

o różnej tematyce i zakresie. Szczegóły dotyczące metody i formy pracy oraz wyboru grupy 

do zajęć omawiane będą z wychowawcą prowadzącym daną grupę. 

 

Zajęcia w terenie:  

Uczestnicy WIP będą zapraszani do udziału w zajęciach poza terenem Placówki, jeśli takie 

będą organizowane podczas realizowania WIP. 

 

Indywidualne konsultacje merytoryczne: 

Każdy uczestnik WIP będzie miał możliwość skorzystania z konsultacji merytorycznych 

z dowolnym pracownikiem Placówki, pod warunkiem wcześniejszego omówienia treści 

i terminu spotkania. 

 

 

 



5. Forma współpracy 

Uczestnicy WIP w okresie trwania warsztatów będą współpracować z Placówką 

w ramach umowy wolontariackiej (podpisanej na cały okres trwania WIP) pod nadzorem 

kadry Placówki. 

6. Podsumowanie programu 

Wszystkie osoby, które ukończyły cały program WIP będą poddane Końcowej Ocenie 

Stażowej, której regulamin stanowi Załącznik nr 1. Osoby, które zaliczą część szkoleniową, 

praktyczną i wykażą się regularnym uczestnictwem w zajęciach otrzymują zaświadczenie 

ukończenia Programu Warsztatów Intensywnej Pracy z Dzieckiem z wyszczególnieniem 

wypracowanych godzin (również, jeśli część zajęć odbywały w ramach praktyk studenckich). 

 

7. Dalsza współpraca 

Osoby, które uzyskały w Końcowej Ocenie Stażowej odpowiednią ilość punktów oraz 

przeszły rozmowę oceniającą dostaną możliwość podjęcia współpracy z Placówką 

w charakterze opiekuna lub młodszego wychowawcy w ramach kadry ZPS w wymiarze 

maksymalnie 1/2 etatu na okres do jednego roku. ZPS zastrzega sobie prawo nie wybrania 

żadnego z kandydatów w sytuacji braku osób wyróżniających się lub sytuacji finansowo-

kadrowej placówki uniemożliwiającej zatrudnienie. 

 



Załącznik nr 1 

do Programu szkolenia i stażu zawodowego dla studentów i absolwentów pedagogiki 

„Warsztaty Intensywnej Pracy” 2015 – 2016. 

 

Regulamin Końcowej Oceny Stażowej dla Programu szkolenia i stażu zawodowego 

dla studentów i absolwentów pedagogiki „Warsztaty Intensywnej Pracy” 2015 – 2016 

 

1. Cele Końcowej Oceny Stażowej: 

 Zwiększenie motywacji uczestników do aktywnego i rzetelnego udziału we 

wszystkich etapach Programu; 

 Wyłonienie uczestnika, który wyróżniał się w pracy z dziećmi i młodzieżą; 

 Umożliwienie zatrudnienia osoby spełniającej w odpowiednim stopniu kryteria 

oceny przy uwzględnieniu pkt. 7 Programu; 

 Udzielenie uczestnikom informacji zwrotnej dotyczącej pracy i zaangażowania 

w trakcie trwania Programu; 

 Wskazanie uczestnikom sfer dalszego rozwoju. 

2. Podmiot oceny: 

Podmiotem oceny będzie każdy uczestnik Programu WIP, który ukończy wszystkie 

etapy: teoretyczny, terenowy i praktyczny. 

3. Przedmiot oceny: 

Na podstawie kryteriów oceny dokładnie określonych w pkt. 5 Załącznika nr 1, będzie 

oceniana praca w trakcie trwania całego Programu WIP. 

4. Zasady oceny: 

Końcowa Ocena Stażowa będzie opierała się na wypełnieniu Arkusza Oceny Stażowej 

(Załącznik nr 2) przez: 

a) Uczestnika Programu WIP (samoocena); 

b) Pracownika Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, który był 

opiekunem części praktycznej w SPWD; 

c) Pracownika Ogniska wychowawczego, który był opiekunem części 

praktycznej w OW; 

d) Kierownika Placówek Wsparcia Dziennego, p. Małgorzatę Urbanowską 

i/lub inna osobę wyznaczoną przez kierownika PWD; 



Dodatkowo decydująca będzie również rozmowa oceniająca przeprowadzona 

z uczestnikiem przez wyznaczonych pracowników Zespołu Placówek 

Specjalistycznych. 

Wynik końcowy oceny będzie sumą uśrednionych wyników każdego z kryteriów 

z arkuszy wypełnianych w pkt. a – d wg wzoru: 

 

𝑊𝑘 = (
𝑘1𝑎 + 𝑘1𝑏 + 𝑘1𝑐 + 𝑘1𝑑

4
) + (

𝑘2𝑎 + 𝑘2𝑏 + 𝑘2𝑐 + 𝑘2𝑑

4
) + ⋯+ (

𝑘6𝑎 + 𝑘6𝑏 + 𝑘6𝑐 + 𝑘6𝑑

4
) 

 

Gdzie: Wk – wynik końcowy, k1a /k2b /k6c – kolejne kryterium (Kryterium 1, kryterium 2 itd.) dla odpowiedniego 

arkusza ( z pkt. a, z pkt. b itd.) 

Maksymalnie można uzyskać 36 pkt., minimalnie 6 pkt. 

 

Osoby, które otrzymają wynik co najmniej 24 pkt. (przy czym ich średni wynik 

uzyskany dla poszczególnych kryteriów będzie wynosił co najmniej 3 pkt.) oraz 

odpowiednio zaprezentują swoją osobę na rozmowie oceniającej będą brane pod 

uwagę przy ewentualnej możliwości zatrudnienia. 

5. Kryteria Końcowej Oceny Stażowej: 

Ocenie podlegać będzie 6 kryteriów uznanych za najważniejsze w pracy z dziećmi 

i młodzieżą w Placówkach Wsparcia Dziennego: 

 Komunikatywność; 

 Asertywność; 

 Organizacja pracy i konsekwencja w działaniu; 

 Radzenie sobie w sytuacjach trudnych; 

 Kreatywność; 

 Zaangażowanie w pracę. 

Każde z kryteriów opisane zostało w Arkuszu Oceny Końcowej na sześciostopniowej 

skali, gdzie 1 oznacza brak danej cechy a 6 jej wysokie natężenie.  

6. Pozostałe informacje: 

Oceny uczestnika zostaną udostępnione w trakcie rozmowy podsumowującej. Wyniki 

oceny stażowej będą także wpisane na zaświadczenie o ukończeniu Programu 

stażowego.  

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z niniejszym regulaminem 

należy kontaktować się z opiekunem Programu WIP, p. Adrianną Bradtke. 

 



Załącznik nr 2        ARKUSZ OCENY STAŻOWEJ 

Imię i nazwisko uczestnika stażu……………………………………........................... Imię i nazwisko osoby wypełniającej arkusz ………………………………………………………………… 

Poniżej opisane zostały na sześciostopniowej skali poszczególne kryteria oceny stażowej. Zaznacz tę liczbę, której opis najlepiej pasuje do ocenianej osoby. 

1. KOMUNIKATYWNOŚĆ 

1 – znacznie poniżej 

oczekiwań 

2 – spełnia oczekiwania na 

poziomie niezadowalającym 

3 – spełnia oczekiwania na 

poziomie przeciętnym 

4 – spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska na poziomie 

zadowalającym 

5 – spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska na poziomie 

wyższym niż zadowalający 

6 – znacznie powyżej 

oczekiwań; poziom wybitny 

Komunikaty są niejasne, 

występują częste problemy ze 

zrozumieniem ich przez 

odbiorcę; brak reakcji na 

sytuacje trudne; nie słucha 

rozmówcy; przerywa 

wypowiedzi innym; nie 

rozpoczyna rozmów z 

młodzieżą i 

współpracownikami. 

Podejmuje próby rozmów z 

wychowankami i 

współpracownikami, jednak 

komunikaty nie są dostosowane 

do odbiorcy; słucha nieuważnie; 

zdarza się, że przerywa 

wypowiedzi innym. 

Rozmawia z wychowankami i 

współpracownikami w 

sytuacjach, które wymuszają 

podjęcie kontaktu; komunikaty 

często nie są dostosowane do 

odbiorcy; uważnie słucha, 

chociaż ma problemy ze 

zrozumieniem komunikatów. 

Podejmuje swobodny kontakt z 

wychowankami i 

współpracownikami ; bardzo 

rzadko przerywa innym; 

komunikaty zazwyczaj są proste 

i jasne dla odbiorcy, pojawiają 

się niezrozumiałe dla odbiorcy 

stwierdzenia jednak są 

modyfikowane przy braku 

zrozumienia przez odbiorcy. 

Zazwyczaj komunikaty są jasne 

i zrozumiałe; uważnie słucha 

rozmówcy; komunikaty są 

proste, jednak pojawiają się w 

wypowiedziach pojedyncze 

słowa niezrozumiałe lub 

niedostosowane do odbiorcy; 

zazwyczaj samodzielnie 

podejmuje rozmowy. 

Komunikuje się jasno, 

zrozumiale dla odbiorcy; 

zawsze utrzymuje kontakt 

wzrokowy i uważnie słucha; 

wszystkie komunikaty są 

dostosowane do odbiorcy; 

samodzielnie podejmuje 

rozmowy. 

 

2. ASERTYWNOŚĆ 

1 – znacznie poniżej 

oczekiwań 

2 – spełnia oczekiwania na 

poziomie niezadowalającym 

3 – spełnia oczekiwania na 

poziomie przeciętnym 

4 – spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska na poziomie 

zadowalającym 

5 – spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska na poziomie 

wyższym niż zadowalający 

6 – znacznie powyżej 

oczekiwań; poziom wybitny 

Nie ma przekonania do 

słuszności wyrażanych opinii i 

podejmowanych działań; ulega 

presji młodzieży i innych osób; 

nie komunikuje swoich potrzeb; 

nie argumentuje swoich 

wypowiedzi; na krytykę reaguje 

agresywnie lub ulegle. 

Często ulega presji młodzieży; 

nie ma przekonania do 

słuszności wyrażanych opinii; 

rzadko komunikuje swoje 

potrzeby; zdarza się, ze reaguje 

agresywnie lub ulegle w 

sytuacjach trudnych. 

Swoich opinii potrafi obronić 

tylko w sytuacjach, w których 

inne osoby zachowują się 

asertywnie; komunikuje 

podstawowe potrzeby; reaguje 

agresywnie lub ulegle tylko w 

sytuacjach trudnych i 

stresujących. 

Jest opanowana i empatyczna; 

potrafi przyjąć krytykę i wyraża 

własne opinie; sporadycznie 

zdarza się ocenić osobę a nie jej 

zachowanie; potrafi przyznać 

się do popełnionych błędów. 

Wierzy w słuszność swoich 

wypowiedzi i działań i potrafi je 

odpowiednio uargumentować; 

dba o swoje potrzeby i je 

realizuje; potrafi 

współpracować z innymi 

osobami;  przy wyrażaniu opinii 

odnosi się do zachowań danej 

osoby a nie jej samej; potrafi 

przyznać się do popełnionych 

błędów; nie narusza granic 

innych osób; jest empatyczna. 

Potrafi uczyć asertywnego 

zachowania; jest empatyczna; 

stosuje komunikaty Ja; swoją 

postawą wskazuje na pewność 

siebie; potrafi być krytyczna 

wobec siebie i innych i 

wszystkie opinie wyraża w 

sposób nieraniący innych. 

 

3. ORGANIZACJA PRACY I KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU 

1 – znacznie poniżej 

oczekiwań 

2 – spełnia oczekiwania na 

poziomie niezadowalającym 

3 – spełnia oczekiwania na 

poziomie przeciętnym 

4 – spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska na poziomie 

zadowalającym 

5 – spełnia oczekiwania wobec 

stanowiska na poziomie 

wyższym niż zadowalający 

6 – znacznie powyżej 

oczekiwań; poziom wybitny 

Zadania są realizowane przez 

długi czas; zaniechana praca 

przy pojawiającym się 

najmniejszym problemie; na 

stanowisku pracy panuje 

bałagan, stażysta nie szanuje 

materiałów. 

Zadania realizowane są przez 

długi czas; praca jest porzucana 

w momencie wystąpienia 

większego problemu; często 

rozprasza się oraz inne osoby, 

które są skupione na własnych 

zadaniach. 

Zadania samodzielnie 

realizowane są przez długi czas; 

przy wsparciu innych osób 

praca jest wykonywana 

szybciej; realizowanych jest 

wiele zadań jednocześnie, nie 

wszystkie pozostają 

zakończone. 

Realizuje kilka zadań 

równocześnie i zdarza się, że 

jedno z nich nie jest ukończone 

w terminie; przy wsparciu innej 

osoby skutecznie wprowadza 

priorytetowość zadań i potrafi 

zaplanować czas realizacji 

zadania. 

Potrafi wybrać najważniejsze 

zadania i szybko i skutecznie 

doprowadzić do ich 

rozwiązania; w sytuacji 

nadmiaru zadań planowanie jest 

mniej skuteczne; pracuje 

samodzielnie nad większością 

zadań. 

Planuje zadania tak, aby 

zaoszczędzić czas i materiały, 

pracuje samodzielnie nawet nad 

trudnymi zadaniami i kończy je 

w określonym czasie; 

skutecznie określa 

priorytetowość zadań; kończy 

wszystkie rozpoczęte działania, 

dba o estetykę miejsca pracy. 
 



4. RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH 

1 – znacznie poniżej 

oczekiwań 

2 – spełnia oczekiwania na 

poziomie niezadowalającym 

3 – spełnia oczekiwania na 

poziomie przeciętnym 

4 – spełnia oczekiwania 

wobec stanowiska na 

poziomie zadowalającym 

5 – spełnia oczekiwania 

wobec stanowiska na 

poziomie wyższym niż 

zadowalający 

6 – znacznie powyżej 

oczekiwań; poziom wybitny 

Nie radzi sobie w sytuacjach 

trudnych; prawie zawsze 

wymaga pomocy innych osób 

w rozwiązywaniu problemów; 

nie potrafi panować 

nad emocjami. 

W sytuacjach trudnych, które 

powinien rozwiązać sam często 

wymaga pomocy od innych 

osób, ale proste problemy 

rozwiązuje samodzielnie; 

z trudem panuje nad emocjami. 

W sytuacjach trudnych na ogół 

radzi sobie z problemami; 

większość z nich rozwiązuje 

samodzielnie lub z niewielką 

pomocą innych osób; panuje 

nad emocjami. 

W sytuacjach trudnych na ogół 

radzi sobie z problemami 

rozwiązując je samodzielnie; 

panuje nad emocjami. 

Bez trudu radzi sobie w 

trudnych sytuacjach; 

samodzielnie i szybko 

rozwiązuje problemy; pomaga 

innym w rozwiązywaniu 

problemów; panuje nad 

emocjami. 

Nie ma dla niego sytuacji 

trudnych, problemy nie tylko 

rozwiązuje samodzielnie, 

szybko i sprawnie; pomaga 

innym w ich rozwiązywaniu, 

ale także potrafi zapobiegać 

powstawaniu sytuacjom 

kryzysowym; jest opanowany. 
 

5. KREATYWNOŚĆ 

1 – znacznie poniżej 

oczekiwań 

2 – spełnia oczekiwania na 

poziomie niezadowalającym 

3 – spełnia oczekiwania na 

poziomie przeciętnym 

4 – spełnia oczekiwania 

wobec stanowiska na 

poziomie zadowalającym 

5 – spełnia oczekiwania 

wobec stanowiska na 

poziomie wyższym niż 

zadowalający 

6 – znacznie powyżej 

oczekiwań; poziom wybitny 

Bez wsparcia innych osób nie 

potrafi wymyśleć rozwiązania.  

Rozwiązania problemów są 

schematyczne; działania 

podejmowane tylko w 

obszarach, które są dobrze 

znane. 

Tworzenie nowych koncepcji 

pojawia się w sytuacjach 

dobrze znanych; potrzebuje 

ukierunkowania innych osób, 

aby wdrażać swoje pomysły. 

Potrafi tworzyć oryginalne 

pomysły, jednak w sytuacjach 

trudnych potrzebuje wsparcia 

innych osób; w obszarach 

znanych często korzysta z 

różnych rozwiązań. 

Problemy w większości są 

rozwiązywane w sposób 

oryginalny; podejmuje nowe 

działania samodzielnie; 

pojawiają się nowe koncepcje 

w zakresie mniej 

problemowych zadań. 

Tworzy nowe koncepcje i 

rozwiązania samodzielnie; 

chętnie podejmuje się nowych 

zadań; rozwiązania są 

oryginalne. 

 

6. ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ 

1 – znacznie poniżej 

oczekiwań 

2 – spełnia oczekiwania na 

poziomie niezadowalającym 

3 – spełnia oczekiwania na 

poziomie przeciętnym 

4 – spełnia oczekiwania 

wobec stanowiska na 

poziomie zadowalającym 

5 – spełnia oczekiwania 

wobec stanowiska na 

poziomie wyższym niż 

zadowalający 

6 – znacznie powyżej 

oczekiwań; poziom wybitny 

Wysoka absencja na zajęciach 

warsztatowych terenowych i 

praktycznych Programu WIP; 

brak odrobienia zajęć;  

Wysoka absencja na zajęciach 

warsztatowych terenowych i 

praktycznych Programu WIP; 

odrobienie niektórych zajęć z 

cyklu. 

Opuszczanie zajęć objętych 

Programem WIP; 

Odrobienie większości zajęć. 

Pojedyncze nieobecności na 

zajęciach jednak wszystkie 

odrobione z prowadzącymi; 

wykazuje zainteresowaniem 

funkcjonowaniem placówki; 

zdarza się, że nie jest 

dyspozycyjna. 

Pojedyncze nieobecności na 

zajęciach jednak wszystkie 

odrobione z prowadzącymi; jest 

dyspozycyjna, uczestniczy we 

wszystkich aktywnościach w 

trakcie odbywania stażu; 

poproszona angażuje się w 

dodatkowe zajęcia. 

Stuprocentowa obecność na 

zajęciach objętych programem 

WIP; poświęcanie 

dodatkowego czasu na 

uczestnictwo w różnych 

aktywnościach w PWD z 

własnej woli; elastyczność i 

pełna dyspozycyjność. 

 

Uwagi (spostrzeżenia, dodatkowe aktywności i wyjątkowe umiejętności nie wymienione w arkuszu): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


