
Szanowni Rodzice i Opiekunowie Dzieci 

Wychowanie to proces, który jest rozłożony w czasie. Wymaga nakładów, wysiłku 

w danej chwili, ale efekty tego wysiłku mogą być widoczne dopiero za kilka lat. To wspólna 

wędrówka Rodzica/Opiekuna i Dziecka ku określonemu celowi. To wspieranie dziecka 

w rozwoju, wskazywanie mu wartości, zasad i reguł życia poprzez własne zachowanie 

i doświadczenie. Najważniejszy w wychowaniu jest cel. Celem wychowania jest przekazanie wartości 

ogólnych, którymi dziecko może się kierować w samodzielnym postępowaniu, wspieranie dziecka 

by stawał się coraz lepszym człowiekiem. Ogólnym celem wychowania jest dobro. 

Ważnym elementem wychowania jest to aby  metody wychowawcze były spójne, 

aby wartości wyznawane przez rodziców/opiekunów były podobne. 

Wtedy rodzice/opiekunowie wspierają się w wychowywaniu swoich dzieci, są silniejsi 

i bardziej wiarygodni.  

Rolę wychowawcy pełni także Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Jest to jednak rola 

pomocnicza i wspierająca. Tylko współpraca tych dwóch instytucji - Rodziny i Ośrodka, 

a w tym Szkoły- da najlepsze efekty wychowawcze. Rodzina i Ośrodek, to dwa środowiska 

wychowawcze dziecka, które najsilniej oddziałują w młodszym wieku dziecka, dlatego istnieje 

potrzeba nawiązywania i podtrzymywania wzajemnych kontaktów między wychowawcami, 

nauczycielami i rodzicami.  

Zadania Ośrodka w dziedzinie wychowania ujęte są w Programie Wychowawczym. 

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w swej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie 

obowiązki rodziców i opiekunów, starają się, aby uczniowie znajdowali w Ośrodku środowisko 

wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, 

zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), rozwijali 

w sobie ciekawość, mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie, stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu 

do dorosłości i stawania się dobrym człowiekiem, poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągania celów 

życiowych i ważnych wartości, uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie. 

Dążymy do tego, aby wychowankowie byli przygotowani i wyposażeni w odpowiednie narzędzia 

pozwalające im rozpoznawać wartości moralne, dokonywać odpowiednich wyborów i obrać 

odpowiedni system wartości. Ważne jest też to, aby wychowankowie mieli możliwość doskonalenia 

się i kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; 

umieli współdziałać i współtworzyć w Ośrodku wspólnotę wychowanków, nauczycieli 

i wychowawców. 


