
Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej na zimowisku
w Niedzicy w terminie 11.02.2017-20.02.2017

 
Organizator: Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
Baza zimowiska:   Ośrodek Wypoczynkowy „ Watra''; 34-441 Niedzica; ul. 3 Maja 49

LP.
Cele
zadania Formy realizacji Termin Osoba 

odpowiedzialna
Uwagi

I Organizacja pracy
1. Podział na grupy
2. Przydział zadań wychowawcom
3. Opracowanie i zatwierdzenie 
planu pracy
4. Zatwierdzenie rozkładu dnia
5. Zapoznanie z obiektem
6. Wybór grupowych i liderów 
pokoi
7.          Dobór sprzętu narciarskiego

11.02.2017 kierownik

wychowawcy

II Bezpieczeństwo 
życia i zdrowia
uczestników 
kolonii

1. opracowanie i omówienie 
regulaminu  uczestnika zimowiska
2. omówienie regulaminu 
obowiązującego na stokach zjazdowych
3. omówienie regulaminu obiektu
4. bezpieczeństwo ruchu pieszych

oraz podczas wycieczek
5. ważniejsze telefony, zasady 
kontaktu z rodziną (adres, telefon)
6. omówienie  zasad higieny 
osobistej, zachowania w przypadku 
zagrożenia zdrowia i życia

11.02.2017
kierownik

instruktor szkoły
narciarskiej

kierownik
kier. obiektu

wychowawcy

ratownik 
medyczny

III
Wyrabianie 
nawyków ładu, 
porządku i 
czystości

1. troska o czystość ciała, bielizny,
rąk, pomieszczeń i terenu
2. konkurs czystości
3. pomoc w rozpakowaniu się i 
pakowaniu rzeczy do odjazdu

11.02.2017 - 
20.02.2017

wychowawcy

IV
Sprawność 
ruchowa

1. turystyka piesza – spacery
2. gry świetlicowe
- tenis stołowy
3. blok imprez sportowo-
rekreacyjnych
4. wycieczki krajoznawcze
5. nauka i zjazdy na nartach 
6.  szkółka piłkarska
7. Zajęcia taneczne

11.02.2017 - 
20.02.2017

 

wychowawcy

instruktor szkoły 
narciarskiej

V
Rozwijanie 
zainteresowań 
kulturalnych i 
wyobraźni 
twórczej

1. ogniska z częścią artystyczną 
każdej grupy 
2. konkursy plastyczne
3. gry i zabawy integrujące oraz 
towarzyskie
4. kalambury, konkursy
5. zajęcia muzyczne

11.02.2017 - 
20.02.2017

wychowawcy



VI
Rozwijanie 
zainteresowań 
turystycznych, 
krajoznawczych 
oraz 
ekologicznych

1. wycieczki piesze – poznanie 
najbliższej okolicy 
2. zwiedzanie zamku i zapory
3. wycieczka Szczawnica, Wąwóz 
Homole, 
4. wycieczka na Słowację AQA 
PARK - Poprad 
5. wycieczka na Słowację –Stary 
Smokowiec

11.02.2017 - 
20.02.2017

Kierownik

wychowawcy

VII Praca 
profilaktyczna – 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom

1. prawidłowy stosunek wzajemny
do siebie
2. zespołowe rozwiązywanie 
problemów
3. rozmowy z dziećmi 
sprawiającymi trudności wychowawcze
4. zdrowe współzawodnictwo – 
kształtowanie nawyków wspólnej 
zabawy
5. wskazywanie pozytywnych 
wzorców zachowań oraz możliwości 
zdrowego stylu życia jako alternatywy 
do uzależnień.

11.02.2017 - 
20.02.2017

wychowawcy

VIII
Integracja dzieci
z różnych 
środowisk i o 
różnej sprawności

1. nauka tolerancji, otwartości, 
serdeczności, wzajemnej akceptacji
2. rozbudzanie świadomości tego, 
że wszyscy ludzie mają równe prawa, 
choć różne możliwości
3. wykształcenie postaw szacunku 
i akceptacji w stosunku do słabszych

11.02.2017 - 
20.02.2017

wychowawcy

Plan pracy zatwierdzony i przyjęty do realizacji w dniu ………………………………

…………………………………………………………………………………………..
  Podpis organizatora  

Zapoznałem/łam się programem i akceptuję:

…………………………………..
           Podpis Kierownika 

Podpisy wychowawców:

…………………………………...

…………………………………..

……………………………………

…………………………………...

…………………………………...


