Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej
ZIMOWISKA LGD „Równiny Wołomińskiej”,
Termin: 13-22 stycznia 2018r.

LP.

I

II

III

Cele
zadania

Organizacja
pracy

Bezpieczeństwo
życia i zdrowia
uczestników
obozie/kolonii

Wyrabianie
nawyków ładu,
porządku i
czystości

IV
Sprawność
ruchowa

Formy realizacji

Termin

1. Podział na grupy
2. Przydział zadań wychowawcom
3. Opracowanie i zatwierdzenie planu
pracy, programu
4. Zatwierdzenie, zapoznanie się z
planem poszczególnych dni
5. Zapoznanie z obiektem - bazą
6. Wybór grupowych

1 dzień
kierownik
wychowawcy

1. Sprawdzenie stanu technicznego
autokarów i odprawa kierowców
przez inspekcję ruchu
drogowego/policję
2. omówienie regulaminu zimowiska 1 i 2 dzień
i harmonogramu przejazdu do
miejsc zaplanowanych wycieczek
3. opracowanie i omówienie
regulaminu uczestnika zimowiska
4. omówienie regulaminu
obowiązującego na basenach
AQUA City Poprad
5. omówienie regulaminubezpieczeństwo ruchu pieszych
oraz podczas wycieczek
6. ważniejsze telefony, zasady
kontaktu z rodziną (adres, telefon)
7. informacja o zasadach korzystania
z opieki lekarskiej
1. troska o czystość ciała, bielizny,
rąk,
2. dbałość o czystość w
pomieszczeniach , miejscach pobytu
i w czasie przejazdów
1. turystyka piesza – spacery
klimatyczne,
2. imprezy sportowo-rekreacyjne na
hali /piłka nożna, siatkowa,
konkursy /
3. Zajęcia jazdy na nartach i nauka
jazdy na nartach dla
początkujących
4. Pływanie na basenach termalnych

Osoba
odpowiedzialna

kierownik

wychowawcy

Od 1 do 10
dnia

wychowawcy

Od 2 do 8
dnia

wychowawcy

Uwagi

V

VI

VII

Rozwijanie
zainteresowań
kulturalnych i
wyobraźni
twórczej

1. Konkurs piosenki,
2. konkursy plastyczne, gry i zabawy
integrujące oraz towarzyskie
3. Wspólne śpiewanie

2-8 dzień
wychowawcy

1. Wycieczka do Starej Lubowni ze
Rozwijanie
zwiedzaniem zamku i
Terminy 5,
zainteresowań
Czerwonego Klasztoru
7, 8 dzień
turystycznych, 2. Wycieczka na baseny termalne
krajoznawczych
Aqua City Poprad
3. Wycieczka szlakiem Doliny Białej
Wody
1. prawidłowy stosunek wzajemny do
siebie
2. zespołowe rozwiązywanie
problemów
3. rozmowy z dziećmi sprawiającymi
Praca
trudności wychowawcze
profilaktyczna –
przeciwdziałanie 4. zdrowe współzawodnictwo –
kształtowanie nawyków wspólnej
uzależnieniom
zabawy
5. wskazywanie pozytywnych
wzorców zachowań oraz
możliwości zdrowego stylu życia
jako alternatywy do uzależnień.

1. nauka tolerancji, otwartości,
serdeczności, wzajemnej akceptacji
VIII Integracja dzieci
2. rozbudzanie świadomości tego, że
z różnych
wszyscy ludzie mają równe prawa,
środowisk i o
choć różne możliwości
różnej
3. wykształcenie postawy szacunku i
sprawności
akceptacji w stosunku do słabszych

Kierownik
wychowawcy

Od 1 dnia
do 10 dnia

wychowawcy

Od 1 dnia
do 10 dnia

wychowawcy

Plan pracy zatwierdzony i przyjęty do realizacji w dniu …...................................................
Kierownik:...................................................................................

wychowawcy:
…………………………….........................................................
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….
……………………………………………………………….....
………………………………………………………………….

