
Organizacja wypoczynku letniego „Szkoła na wesoło”  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Katowicach 

Odbywa się zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 11 września 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 

oraz z 2016 r.poz. 35, 64 i 195) 

1.Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach Szkoła 

Podstawowa nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach ul.Grzegorzka 4 40-309 Katowice 

2.Uczestnikami wypoczynku są uczniowie klas I-III i IV-VI 

3.Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności 

organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o 

ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku 

wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- organizuje wypoczynek w obiekcie lub 

na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników 

wypoczynku. 

4.Kadrę wypoczynku stanowią: 

-Kierownik wypoczynku 

• w terminie 26.06-30.06.2017 Alina Dąbrowska 

• w terminie 3.07-7.07.2017 Małgorzata Papierniak 

• w terminie 21.08-25.08.2017 Alina Dąbrowska 

 

-wychowawcy wypoczynku 

• w terminie 26.06-30.06.2017 

A.Piontek 

E.Doliwa 

A.Kubik 

B.Stawiarz 

G.Drabik 

M.Krzętowska 

 

• w terminie 3.07-7.07.2017 

A.Wyderka 

F.Bartela 

M.Krzętowska 

M.Jeżakowska 

 

• w terminie 21.08-25.08.2017 

K.Lis 

A.Wyderka 

M.Jeżakowska 

B.Chmielińska 

T.Nowak 

 



5.Podczas organizowania wypoczynku zimowego uczestnikom zapewniona zostaje opieka medyczna  

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Przychodni lekarskiej „Dabrówka” PULS-Med. 

Katowice,ul.Le Ronda 16 

6.Zajęcia organizowane podczas wypoczynku ujęte są w ramowym planie „Szkoła na wesoło” i 

odbywają się wg programu: 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Udostępnione są 

poszczególne pomieszczenia szkoły. 

a)zajęcia na dużej sali gimnastycznej: 

-rozgrywki sportowe 

-gry zespołowe: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna 

b)zajęcia na małej sali gimnastycznej: 

-wyścigi rzędów 

-tenis stołowy-turniej w każdym tygodniu 

-rozgrywki w piłkę siatkową 

-badminton-turniej 

c)zajęcia w sali komputerowej 

-gry komputerowe 

-korzystanie z internetu 

-konkursy-wykorzystanie programu paint 

d)zajęcia na świetlicy: 

-oglądanie bajek i filmów na DVD 

-gry planszowe 

-układanie puzzli 

-zajęcia plastyczno-techniczne 

-konkursy 

-zabawy własne na dywanie 

-zabawy muzyczne 

e)zajęcia w sali „Radosna Szkoła” 

-zabawy 

-relaksacja 

f)zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw (uzależnione są od warunków pogodowych) 

-rozgrywki sportowe 



-gry i zabawy ruchowe 

g)wyjścia na terenie Katowic 

8.Organizacja wypoczynku „Szkoła na wesoło” została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w dniu 

25.05.2017 numer zgłoszenia 16907/SLA/2017, 16911/SLA/2017, 16913/SLA/2017 

 

 

 


