
 

INFORMACJE DLA  WYCHOWAWCÓW 

 

1. Wychowawca sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci  podczas całego pobytu w 

Centrum. 

2. Wychowawca z Dyrektorem lub pracownikami pedagogicznymi Centrum dokonuje podziału dzieci 

na grupy. 

3. Wychowawca przyprowadza dzieci na zajęcia i na posiłki, dba o punktualność. 

4. Wychowawca ma obowiązek aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach integracyjnych. 

5. Wychowawca we własnym zakresie organizuje zajęcia dla dzieci w czasie wolnym. 

6. Wychowawca dba o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 7:00. 

7. Wychowawca po ukończonym turnusie otrzymuje informacje na temat przeprowadzonych zajęć. 

8. Wychowawca uwzględnia zachowanie się dzieci w Centrum przy wystawianiu oceny z zachowania 

w szkole. 

9. Wychowawca informuje rodziców i pedagoga szkolnego o zagadnieniach realizowanych w Centrum 

oraz ewentualnych przejawach złego zachowania się dziecka. 

10. Wychowawca uwzględnia treści realizowane w Centrum w podsumowaniu klasowych działań 

profilaktycznych. 

11. Wychowawca sporządza sprawozdanie z pobytu w Centrum na otrzymanym druku, które przekazuje 

realizatorom  programu w dniu poprzedzającym wyjazd /do godz. 18:00/. 

12. W dniu przyjazdu wychowawca pobiera od intendenta: klucze do świetlicy, zestaw do gry w bilarda,  

zestawy do gry w tenisa stołowego, piloty do telewizora oraz niezbędne dokumenty. Wychowawca  

odpowiada za sprzęt i sale .Wychowawca  zdaje  intendentowi otrzymany sprzęt i dokumentację w 

dniu wyjazdu. 

13. Wychowawca (w czasie do swojej dyspozycji) może korzystać z sal Centrum i prowadzić zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze, świetlicowe, wychodzić na spacery, zwiedzać muzeum 

(we własnym zakresie) itp. Sale do dyspozycji: sala zajęciowa,  świetlica, sala konferencyjna, sala 

audiowizualna  ze sprzętem. Wychowawca uzgadnia z realizatorami korzystanie z sal. Wychowawca 

jest odpowiedzialny za stan sali  wyposażenie podczas korzystania z nich. Dzieci nie przebywają w 

salach bez opieki wychowawcy. 

14. Wychowawca we własnym zakresie organizuje zajęcia dla dzieci w czasie wolnym od zajęć łącznie z 

pokazem efektów pracy dzieci na podsumowaniu turnusu w ostatnim dniu pobytu 

15. Za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci w czasie ich pobytu odpowiada indywidualnie 

uczestnik turnusu. 

 

Podpisy  wychowawców 

 

 


