RAMOWY PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ
PUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 W STRZELCACH OPOLSKICH,
RADĘ RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSATAWOWEJ NR 1
W STRZELCACH OPOLSKICH oraz GMINNY ZARZĄD OBSŁUGI JEDNOSTEK
W STRZELCACH OPOLSKICH, W DNIACH: 27.06 - 01.07.2022 ; 04.07 – 08.07.2022
1. Miejsce: Strzelce Opolskie, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich,
2.
3.

4.

5.

6.

ul. Kozielska 34, 47-100 Strzelce Opolskie, Tel. 77 4049430
Termin: 27.06 - 01.07.2022 ; 04.07 – 08.07.2022
Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich, Rada Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Opolskich, Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
w Strzelcach Opolskich
Kierownik półkolonii: Paweł Bębas.
Opiekunowie grup: Kamila Bębas, Agata Łuszczyna, Małgorzata Strożek
Opieka medyczna: .
Cele:
- zapewnienie dzieciom bezpiecznego wypoczynku w oparciu o wytyczne MEN, GIS, MZ,
-dbanie o wszechstronny rozwój psychofizyczny uczestników wypoczynku poprzez organizację
zajęć animacyjnych, artystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
- wdrażanie do podstawowych zasad współżycia w grupie.
Zadania:
a) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa:

- stosowanie się się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa
Zdrowia w zakresie przeciwdziałania koronawirusowi
- przegląd budynku i jego otoczenia pod kątem BHP, korekta ewentualnych nieprawidłowości,
- omówienie podstawowych zasad i procedur bezpieczeństwa z opiekunami grup,
- pogadanki i rozmowy kierowane na temat: poruszania się po drogach publicznych,
bezpiecznego zachowania się w budynku ( schody, sanitariaty, okna itp.),
- systematyczne rozmowy z dziećmi grupach na temat każdej nowej sytuacji związanej
z bezpieczeństwem,
- analiza kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku,
- dokumentowanie w dziennikach wszystkich działań zapewniających bezpieczeństwo.
b) wzmocnienie zdrowia i sprawności fizycznej poprzez propagowanie aktywnych form
wypoczynku, kształtowanie wrażliwości artystycznej
- kształtowanie u dzieci nawyków dbałości o własne zdrowie poprzez organizowanie zajęć
rekreacyjno-sportowych,
- organizacja zabaw i zajęć ruchowych oraz rywalizacji sportowej z zachowaniem ,,fair play’’,
- organizacja wycieczek, zajęć i warsztatów kulturalno-artystycznych kształtujących wrażliwość
estetyczną.
c) wzmocnienie pozytywnych wzorców zachowań indywidualnych i grupowychkształtowanie zasad kulturalnego współżycia i kształtowanie wrażliwości estetycznej:
- organizowanie zajęć umożliwiających bliższe poznanie się dzieci,
- praca nad zwyczajami grupy,
- utrwalenie norm i form grzecznościowych,
- organizacja imprez integrujących uczestników półkolonii,

