Grodzisk Maz., 8 lutego 2019 r.

Biuro Oświaty w Grodzisku Mazowieckim

Sprawozdanie z przebiegu dwóch tygodni półkolonii zimowych w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 28.01.2019 r. do
08.02.2019 r.
W okresie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr. 6 w Grodzisku Mazowieckim zorganizowano
wypoczynek dla uczniów grodziskich szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w okresie od
28.01.2019 r. do 08.02.2019 r. w godzinach od 8.30 do 14.30. Na prośbę rodziców prowadzone były
również zajęcia świetlicowe w godzinach 7.00-8.30 oraz 14.30-16.00. Rodzice uczestników półkolonii
wnosili opłatę 60 zł za tydzień, a Urząd Miasta dofinansowywał zajęcia programowe kwotą 30 złotych
na tydzień na jednego uczestnika.
Zajęcia w pierwszym tygodniu ferii prowadzone były dla 50 uczestników przez 4 wychowawców.
Zajęcia prowadzili: p. Angelika Szlacheta, p. Aleksandra Janczak, p. Beata Michalak i p. Robert Sidor,
a kierownikiem wypoczynku była p. dyr. Agnieszka Rutecka. W tym tygodniu opieką objęliśmy
6 uczniów z orzeczeniem, którzy mają nauczyciela wspomagającego podczas lekcji szkolnych.
Zajęcia w drugim tygodniu wakacji prowadzone były dla 45 uczestników przez 3 wychowawców. Zajęcia
prowadziły
p. Angelika Szlacheta,
p. Aleksandra Janczak i p. Joanna Wszelaka,
a kierownikiem wypoczynku była p. dyr. Agnieszka Rutecka. W tym tygodniu opieką objęliśmy
3 uczniów z orzeczeniem, którzy mają nauczyciela wspomagającego w codziennej edukacji.
Tegoroczne ferie w naszej placówce przebiegały pod hasłem: „Mądrze i bezpiecznie odpoczywając
poznaję swoje talenty ….”. Każdego dnia dzieci dowiadywały się o bogactwie swoich możliwości
i potencjale jaki każdy ma w sobie. Celem było otworzenie dzieci na rzeczy, które są w zasięgu ich
możliwości, a nie korzystają bo brak im odwagi, zachęty i wiedzy.

Realizacja programu półkolonii zimowych i hasła przewodniego służyła :






Wypoczynkowi dzieci w sposób czynny i ciekawy
Kształtowaniu nawyku zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego
Zachęcaniu do podejmowania i realizowania własnych pomysłów w różnych sytuacjach
Kształtowaniu umiejętności empatycznego współdziałania w grupie
Organizacja wycieczek po okolicy aby poznać niezwykłe miejsca

Podczas pracy na półkoloniach zimowych zostały zrealizowane następujące cele wychowawcze
i programowe :









Integracja dzieci poprzez pracę w zespołach i wspólne zabawy.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, samodzielności i zaradności.
Kształtowanie w dzieciach dobrych cech charakteru.
Rozbudzanie potrzeb współdziałania oraz swobody wyrażania myśli i uczuć.
Inicjowanie zdrowego współzawodnictwa.
Wzbudzanie inwencji twórczej poprzez różne doznania.
Kształcenie kultury osobistej.
Stworzenie warunków do wypoczynku w miłej i przyjaznej atmosferze.
Program zajęć był bardzo bogaty. Organizowano gry i zabawy o charakterze świetlicowym,
sportowym i kulturalno-edukacyjnym. Dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczne,
zwiedzały ciekawe miejsca w okolicy i poznawały swoje talenty. Dzieci wzięły udział
w zajęciach "Mały Edison" i wykonały barwne i bezpieczne doświadczenia fizyczne
i chemiczne (1 tydz.) oraz zajęciach na temat znanej i lubianej gry Minecraft (2 tydzień). W
kreatywny sposób spędziły czas w sali aktywnej zabawy w Grodzisku (2 tydz.). Były także w
Grodziskim kinie (1 tydz.) i pizzerii (1 tydz. i 2 tydz.). Poznały sposoby zdrowego
i bezpiecznego odpoczynku (bitwa na śnieżki według określonych zasad i saneczkowanie ze
szkolnej górki). Podczas półkolonii dzieci były w studiu tańca nowoczesnego na zajęciach
ruchowo- tanecznych (1 tydz. i 2 tydz. ), w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (1 tydz.)
i Manufakturze Cukierków (2 tydz.). Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej miało
pokazać odpowiedzialność za swoje działania i przypomnieć o bezpieczeństwie w różnych
sytuacjach. Ogłoszony konkurs utrwalił poruszane kwestie. Słodycze i rozgrywki w gry
planszowe przypieczętowały radosny czas odpoczynku.
Organizacja tego typu wypoczynku jest nie tylko pomocą dla pracujących rodziców, ale czasem
rozwoju dla naszych uczniów.

Dyrektor szkoły
Agnieszka Rutecka

