OBÓZ INTEGRACYJNO-NAUKOWY
DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH VLO
W PIECZARKACH k. GIŻYCKA
Obóz dla klas pierwszych organizowany jest rokrocznie dla wszystkich uczniów, którzy zostali
przyjęci do V Liceum Ogólnokształcącego im. księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Cele organizowania obozów integracyjno-naukowych pozostają od lat niezmiennie te same:
Integracja wewnątrzklasowa,
Poznanie podopiecznych przez wychowawców klas, a przez to wyeliminowanie stresu
związanego z wchodzeniem do nowego środowiska szkolnego,
Zapoznanie uczniów z wymogami szkolnymi i organizacyjnymi nowej szkoły, regulaminami i
zasadami dobrego i przyjaznego wspólnego „bycia” w środowisku szkolnym,
Wspólne uczestnictwo w autorskim programie „Grzeczność. Dlaczego warto pięknie być”,
"Muranów",
Zapoznanie się uczniów z zasadami samorządności szkolnej i ustaleniami statutu,
a także innych dokumentów,
Spotkania z wybranymi nauczycielami przedmiotów,
Zajęcia integracyjne ruchowe z wykorzystaniem obiektów sportowych.

Obóz organizowany jest w Pieczarkach koło Giżycka, w ośrodku wypoczynkowym Pałacu
Młodzieży w Warszawie. Uczestnicy zakwaterowani są w dwóch murowanych budynkach z węzłami
sanitarnymi (pokoje 2 - 5 osobowe, łazienka z ubikacją).
Miejsce jest starannie wybrane i jego plusem jest to, że znajduje się 10 kilometrów
od Giżycka, teren jest zamknięty i ogrodzony, przeznaczony jedynie dla uczestników wyjazdu, oddalony
od najbliższych miejscowości około 2 km. Na terenie ośrodka znajdują się boiska sportowe oraz jest
możliwość
korzystania
z
łodzi
wiosłowych
lub
kajaków.
Warunki zakwaterowania spełniają wymogi wypoczynku dzieci i młodzieży. Ośrodek posiada
wszelkie pozwolenia wymagane do organizacji obozów. Budynki mieszkalne oraz świetlica w razie
potrzeby
są
ogrzewane
za
pomocą
własnego
systemu
grzewczego.
W wyposażeniu znajdują się komplety kołder, pościeli, poduszek.
Wyżywienie zapewnia sprawdzona, stale współpracująca z ośrodkiem firma cateringowa.
Posiłki serwowane są 3 razy dziennie oraz dodatkowo zapewniony jest stały dostęp do wody i owoców.
Jeśli
istnieje
potrzeba,
kuchnia
serwuje
posiłki
wegetariańskie,
a także stara się realizować zalecenia diety dla dzieci chorych. Nie ma potrzeby zabierania przez
uczestników obozu jakichkolwiek produktów spożywczych. Posiłki są w pełni kaloryczne i zaspakajają
potrzeby uczestników związane z apetytem i wiekiem.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają wychowawcy i nauczyciele szkoły. Przez 24 godziny na
dobę nad zdrowiem uczestników czuwa dyplomowany ratownik medyczny, ponadto mamy umowę z
lekarzem, który jest pod stałym dyżurem telefonicznym. W pobycie i w zajęciach uczestniczą
pedagodzy szkolni. Nadzór nad obozem osobiście sprawuje dyrektor szkoły.
Organizujemy przejazd z Warszawy do Pieczarek i z powrotem wynajętymi autokarami
(wszystkie siedzenia posiadają pasy bezpieczeństwa), autokary są w pełni sprawne technicznie.
Uczestnicy obozu są ubezpieczeni.

I.

II.

TERMIN WYJAZDU
- 04.09 – 09.09.2018
- 10.09 – 15.09.2018
- 17.09 – 22.09.2018

KLASA: 1A, 1B
KLASA: 1D, 1E
KLASA: 1C

OPŁATA ZA OBÓZ I AKCESORIA SZKOLNE – 800 zł,
- przejazd uczestników,
- wyżywienie i zakwaterowanie,
- akcesoria szkolne (znaczek, krawat, czapka),
- zeszyty dydaktyczne dla uczniów,
- stała opieka medyczna i ubezpieczenie NNW,

III.

FORMA ZAPŁATY – PRZELEW
- Nazwa odbiorcy: V Liceum Ogólnokształcące im. księcia Józefa Poniatowskiego
- Citibank, nr konta: 17 1030 1508 0000 0005 5084 0065
- TYTUŁ PRZELEWU: obóz integracyjny, imię i nazwisko ucznia,
klasa [A / B / C / D / E]

IV.

TERMIN WPŁATY
Do 10 sierpnia 2018 r.

V.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ODBĘDZIE SIĘ
3 WRZEŚNIA 2018 r. o godz. 17.00 w gmachu VLO przy ul. Nowolipie 8

