SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM
WYJAZDU INTEGRUJĄCEGO DLA UCZNIÓW KLAS I
DO D.W. „Tatry” Małe Ciche

Dzień I – czwartek 23.09.2021r.
900– spotkanie na parkingu przed marketem Carrefour w Oś.Stałym , sprawdzenie list obecności, odbieranie
przez wychowawców oświadczeń od rodziców w związku z profilaktyką COVID-19
930 - odjazd do Małego Cichego
1400- zakwaterowanie w D.W.”Tatry”
1430-1500- obiad
1500-1530 - odpoczynek poobiedni- rozpakowywanie się
1530 1830 - zajęcia z wychowawcami – zwiedzanie najbliższej okolicy/ spotkania profilaktyczno-wychowawcze
z Panią Dyrektor i pedagogiem szkolnym /przygotowania do prezentacji klas (w zależności od pogody)
1830 - 190 0 -kolacja/ognisko( w zależności od pogody)
1900-230 0- zajęcia integrujące z wychowawcą
2300-2330 - toaleta wieczorna
2330 -730 - cisza nocna

Dzień II – piątek 24.09.2021 r.
730-800- pobudka i toaleta poranna
830-930- śniadanie:
1000 – wyście z budynku – wyjazd do Zakopanego-realizacja ścieżki edukacyjnej – poznawanie architektury
zakopiańskiej oraz historycznych miejsc związanych z życiem kulturalno-oświatowym zimowej stolicy Tatr(
m.in.:Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Muzeum Karola Szymanowskiegowilla „Atma”,muzeum tatrzańskie „Koliba”, zabytkowa nekropolia „Na Pęksowym Brzysku”
i inne)
1500- 1600 -obiad
1630- 1830 - zajęcia z wychowawcami i opiekunami - przygotowania do prezentacji klas/ spacer po okolicyrealizacja ścieżki ekologicznej( w zależności od pogody)
1900 -1930 - kolacja
1930- 2000 - przygotowanie do prezentacji
2000-2130 - prezentacja programów artystycznych poszczególnych klas
2130-2230- - zajęcia integrujące z wychowawcą
2230-2330 - toaleta wieczorna
2330-730 - cisza nocna

Dzień III – sobota 25.09.2021r.
800-830 - pobudka i toaleta poranna
830-900 - śniadanie
900-930 - pakowanie się i zdawanie pokoi – każdy wychowawca wraz z kierownikiem wyjazdu uczestniczy
w odbiorze pokoi uczniów swojej klasy
około 1000 - wyjazd z Ośrodka w stronę Jaworzna
około 15 00/ - przyjazd do Jaworzna – parking przy Carreofurze w Oś.Stałym- zakończenie wyjazdu- powrót do
domu

Jednocześnie podczas wyjazdu trwać będzie konkurs na fotoreportaż każdej z klas z tego
wydarzenia, a jego rozstrzygnięcie nastąpi po powrocie z wyjazdu w podanym terminie.

Opracowała: pedagog szkolny : mgr Magdalena Plewko-Kotynia – kierownik wycieczki
Jaworzno 15.09.2021r.

