ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH WAKACYJNYCH W SZKOLE
W TERMINIE 27.06-29.07.2016r.
„AKCJA LATO 2016r.”
Rodzaj zajęć
Miejsce
Realizatorzy i terminy
realizacji

Informacje nt zajęć

Harmonogram wypoczynku
uzależniony od pogody

Półkolonie w SP 15 2016r. „Kolumbowie Piętnastki”
Szkoła Podstawowa nr 15 w Gdańsku
Realizatorzy:
1. 27.06-1.06.2016r.
Anna Stąsiek (tel. 605082196) i Krzysztof Słoma (tel. 692269303)
2. 4 – 8.07.2016r.
Krystyna Baryś (tel. 606357334) i Justyna Aleksadrowicz (tel. 511696728)
3. 11-15.07.2016r.
Krzysztof Słoma (tel. 692269303) i Konrad Caban (tel. 519521499)
4. 18-22.07.2016r.
Anna Pawlukowska (tel. 503026150) i Irmina Witkiewicz (tel.606979536)
5. 25-29.07.2016r. Iwona Jarzembska, Anna Pawlukowska, Irmina Witkiewicz
Kierownik półkolonii :
1. 27.06-8.07.2016r. - Bożena Kierończyk-dyrektor szkoły 58 5203997
2. 11 – 22.07.2016r. - Dorota Turska-wicedyrektor szkoły 58 5203997
3. 25-29.07.2016r. - Bożena Kierończyk-dyrektor szkoły 58 5203997
1. Punktualność obowiązkowa ze względu na wyjścia na zajęcia poza teren
szkoły! Prosimy nie przyprowadzać dzieci wcześniej, gdyż w szkole nie
będzie opieki. Spotykamy się o 7.30
O ewentualnych nieobecnościach prosimy o informację ustnie/pisemnie lub
telefonicznie. Na spóźnialskich czekamy do 8.00. Po tym czasie nie bierzemy
odpowiedzialności za dziecko. Dziecko w tym dniu, nie jest uczestnikiem
zajęć.
2. Dzieci przynoszą ze sobą w podręcznym plecaku:
 legitymację szkolną
 80,00 w podpisanej kopercie- koszty* (koszty zaplanowane na okres 4
tygodni):
 bilet na SKM
 bilet do kina
 wejście do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni lub Park Technologiczny
w Gdańsku
 plac zabaw w ECS
 bilety ZKM
 wycieczka do Kartuz
 obowiązkowo coś do picia (przynajmniej 1l)
 drugie śniadanie
 piórnik z kredkami, mazakami, długopisem i ołówkiem
 nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe
 ewentualnie kieszonkowe wg uznania rodziców (np. na drobne wydatki, pamiątki
lub lody)
 chusteczki higieniczne (nawilżane i zwykłe)
 mały, podręczny plecaczek
 ręcznik i strój kąpielowy, krem do opalania w dniu wycieczki na plażę
*zwrot nadpłaty zostanie wypłacony na zakończenie półkolonii
1. „Podróżnik” – 27.06-1.07.2016r. (Anna Stąsiek, Krzysztof Słoma)
 „Bezpieczne wakacje” – spotkanie ze Strażą Miejską
 Wycieczka do Kartuz – przejażdżka koleją PKM, zwiedzanie rynku, katedry,
Muzeum Kaszubskie”, zapoznanie się z makietą dawnego wyglądu kompleksu
Kartuzji Kaszubskiej, Centrum Informacji Kaszubskiego Pierścienia –
przeprowadzenie wywiadu. Z całej wycieczki będzie nagrywany film i
montowana fotorelacja. Piknik i zajęcia rekreacyjno-sportowe w terenie.
 Teren Gdańska Głównego, Stare Miasto – gra terenowa
 Zajęcia plenerowe na plaży w Brzeźnie
 Zajęcia w ECS – warsztaty
 Aktywność plastyczna, literacka, sportowo-rekreacyjna na terenie szkoły i w

okolicach szkoły
 Konkurs „Lego Logos” z wykorzystaniem tekstu książki „Kolumb na Haweli”
Petera Abrahama
2. „Odkrywca, badacz” – 4 -7.07.2016r. (Krystyna Baryś, Justyna
Aleksandrowicz)
 Europejskie Centrum Solidarności, Sala BHP – zwiedzanie, udział w warsztatach
tematycznych oferowanych przez ECS, rekreacja w Strefie Zabawy
 Zajęcia plenerowe na plaży Stogi – piknik, rekreacja, zabawa i gra terenowa
„Rozbitkowie”, budowanie z piasku, „Magiczne budowanie”, zabawa „List w
butelce” z wykorzystaniem patyczków Bamps, elementów przyrody
 Wyspa Sobieszewska i Rezerwat Ptasi Raj – spacer, zajęcia edukacyjnorekreacyjne na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej, edukacja ekologiczna w Stacji
Ornitologicznej, magiczne budowanie z elementów przyrody, aktywność
plastyczno-techniczna „Pocztówka z wakacji”, obserwacja z wieży widokowej
 „Miasteczko Ruchu Drogowego” Straży Miejskiej – lekcja profilaktycznowychowawcza, konkurencje rowerowe
 Wizualizacja myśli, tworzenie mapy pamięci i kolażu nastrojowo-emocjonalnego
„mood bard” – zajęcia w plenerze
 „Odkrywanie nowych lądów” – praca metodą Lego Logos
 Śmieciosztuka
 zabawy interaktywne z wykorzystaniem narzędzi TIK
 Zabawy w terenie: „Podchody Eko Neptunka” z wykorzystaniem metody
„Stacje”, zabawy Integracyjne „Pajęczyna”, „Tratwa ratunkowa”
 Aktywność sportowo-rekreacyjna na terenie szkoły i w okolicach szkoły
3. „Olimpijczyk” – 11-15.07.2016r. (Krzysztof Słoma, Konrad Caban)
 Zorganizowanie igrzysk na wesoło z podziałem na dni: uroczyste otwarcie,
budowanie znicza, tworzenie drużyn: okrzyk, herb, konkurencje fair play
zespołowe, w parach, zabawy i ćwiczenia grupowe, konkurencje siłowe i
sprawnościowe w Parku Regana, biegi, skoki, rzuty, biegi przełajowe,
 Wyprawa na klify w Gdyni połączona z zajęciami w terenie) gra terenowa,
rekreacja, piknik, zajęcia sportowe na plaży)
 „Morskie opowieści” – aktywność plastyczno-techniczna w plenerze,
z wykorzystaniem różnorodnych materiałów codziennego użytku plastycznych ,
elementów przyrody
 Zajęcia w terenie z mapą i kompasem i karta zadań –„Odnajdujemy i poruszamy
się wyznaczoną trasą”
 Wykonanie „Przewodnika Małego Turysty” i plakatów o treści profilaktycznej i
wychowawczej, promujące bezpieczny, aktywny wypoczynek (podział na zespoły
zadaniowe, rodzaje aktywności)
 Piknik sportowy, gra terenowa z przeszkodami – dzielnica Aniołki
 Wzgórze Pachołek z wieżą widokową w Oliwie – rekreacja, rysowanie myśli
„Co widzę, co czuję?”
 Park Oliwski – warsztaty fotograficzne, rysowanie myśli, rekreacja
 Katedra w Oliwie – zwiedzanie i koncert organowy
4. „Twórca” – 18-22.07.2016r. (Anna Pawlukowska, Irmina Witkiewicz)
 Zajęcia popularno-naukowe w Pomorskim Parku Technologicznym
 Wycieczka na plażę w Brzeźnie – plażowanie, rekreacja i wykonanie
makiet/rzeźb/budowli (elementy przyrody, przedmioty codziennego użytku,
piasek, woda, pudełka itp.)
 Góra Gradowa i Polana Podleśna– zwiedzanie, piknik, warsztaty artystyczne
(rysowanie węglem, ołówkiem, kredką, kolaże z elementów przyrody i
przedmiotów codziennego użytku)
 Wyjście do kina i na kręgielnię
 Zabawy integracyjne na boisku szkolnym połączone z zajęciami rozwijającymi
sprawność
 Gra 4 landy i koloniada
Aktywność sportowo-rekreacyjna na terenie szkoły i w okolicach szkoły

5. „Podróżnik” 25-29.07.2016r. (Iwona Jarzembska, Anna Pawlukowska,
Irmina Witkiewicz)







Zabawa w parku linowym w Brzeźnie
Odkrywamy Gdynię na nowo. Spacer, zwiedzanie, oceanarium
Rejs na Westerplatte, zwiedzanie, rekreacja w plenerze
Zabawy rekreacyjne i sportowe na boisku szkolnym
Aktywność plastyczna, muzyczna z pokazem „Mam talent”
 „Marynarz z Piętnastki” – gra terenowa na Długim Pobrzeżu, zwiedzanie „Muzeum
Morskiego” „Baloniada” zabawa zespołowa

Lp.
Informacje
1. Imię i nazwisko dziecka
2.
3.

4.

5.

Kontakt telefoniczny do rodziców
Informacja
o przeciwwskazaniach żywieniowych dziecka
lub do wykonywania ćwiczeń ruchowych
Zgoda na kupno lodów/innych produktów
spożywczych czasie wycieczek(dziecko kupuje z
własnych środków) – proszę zakreślić decyzję
Deklaracja udziału – termin
Należy postawić krzyżyk przy wybranym
terminie!!!

Dane dziecka

TAK

NIE

27.06-1.06.2016r.
4 – 8.07.2016r.
11-15.07.2016r.
18-22.07.2016r.
25-29.07.2016r

ODBIÓR DZIECKA Z ZAJĘĆ
niepotrzebne skreślić (wybrana decyzja powinna być nieokreślona)
1. Zobowiązuję się osobiście do odbioru mojego dziecka po zajęciach
2. Wyrażam zgodę aby dziecko po zajęciach, na moją odpowiedzialność, zostało odebrane przez osobę upoważnioną
(imię, nazwisko), za obowiązkowym okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość:
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wyrażam zgodę aby dziecko po zajęciach, na moją odpowiedzialność, wróciło samo do domu

.................................
(miejscowość, data)

......................................................................
czytelny podpis rodziców (opiekunów)

PROSIMY O OBOWIĄZKOWE DOSTARCZENIE ZGÓD DO DNIA 21.06.2016R.,

