
HARMONOGRAM WYJAZDU INTEGRUJĄCEGO 

DLA UCZNIÓW I WYCHOWAWCÓW KLAS I 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023: 
 

Termin: 29.09.2022 -01.10.2022 r.  

Zbiórka: 29.09.22(czwartek) godz.900 parking przy Carrefourze w Os. Stałym  

Powrót : 01.10.22 (sobota)  około 13/1400 parking przy Carrefourze w Os. Stałym  

Organizator: I LO im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie  

Odpowiedzialna/ kierownik wycieczki: Magdalena Plewko-Kotynia- pedagog szkolny 

 

1.Miejsce wyjazdu:  
Dom Wczasowy „Jawor” – Hotel 3-gwiazdkowy 

ul. Wczasowa 51 

43-450 Ustroń  - Jaszowiec 

tel.33 854 23 93 
W każdym pokoju: łazienka, telewizor, telefon, Wi-Fi. Pokoje dwu-, trzy-, cztero-, pięcio-                        i 

sześcioosobowe. Na terenie Ośrodka zaplecze rekreacyjne, sportowe, sale wykładowe itp. 

 

2.Ważne informacje: 

A)Rodzice( prawni opiekunowie) wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w w/w imprezie podpisując 

ZGODĘ na wycieczkę oraz na leczenie lub hospitalizację w razie zaistnienia takiej potrzeby, które zbierają 

wychowawcy i  przechowują je w swojej dokumentacji.  

 

B)Rodzice(prawni opiekunowie) i uczniowie zapoznają się z Regulaminem Wyjazdu oraz Regulaminem 

wycieczki, co potwierdzają własnoręcznym podpisem  

 

C)Jeżeli uczeń przyjmuje na stałe leki, wówczas rodzice ( prawni opiekunowie) także mają obowiązek 

powiadomić pisemnie wychowawcę klasy. 

 

D) Jeżeli uczeń ma odmienne nawyki żywieniowe zgłasza tą informację do kierownika wycieczki najpóźniej 

do dnia 23.09.2022 ( piątek) w celu przygotowania specjalnego posiłku na czas żywienia  podczas pobytu 

ucznia w w/w obiekcie 

 
3.Celem wyjazdu jest zintegrowanie się uczniów w obrębie swojej klasy(bliższe poznanie  koleżanek i kolegów) oraz ze 

swoim wychowawcą, a także z koleżankami i kolegami z innych klas. 

 Poza tym uczniowie uczestniczą w: 
-  zajęciach integrujących i profilaktycznych prowadzonych przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora 
- zajęciach rekreacyjno-wychowawczych z wychowawcą klasy – realizacja ścieżki ekologicznej                              

 i krajoznawczej – architektura, zabytki i przyroda okolic Beskidu – zwiedzanie najbliższej okolicy,Park „Leśnych 

Niespodzianek”, Muzeum Ustrońskie 
- spotkaniu integrującym,gdzie będą prezentować program artystyczny prezentujący daną klasę, a także w innych 

działaniach edukacyjno-wychowawczych – szczegółowy harmonogram wyjazdu 
 

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące wyjazdu należy kierować do odpowiedzialnej za   
     jego organizację tj. pedagoga szkolnego: Magdaleny Plewko-Kotynii  
     pod nr tel. 32 616 38 46 – sekretariat , dziennik elektroniczny - librus,  
e- mail: magdalena.plewko-kotynia@lo1.jaworzno.edu.pl lub osobiście. 
5. Koszt wyjazdu 450 zł od ucznia - wychowawcy zbierają do 26.09.2022 r.(poniedziałek ). 
Zebraną kwotę każdy wychowawca przekazuje osobiście do kierownika wycieczki w dniu 27.09.2022r do godziny  12:00  

(wtorek)    
 
 

Opracowała: mgr Magdalena Plewko-Kotynia – pedagog szkolny 
Jaworzno, 12.09.2022 r. 
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