
                                                                                                                                             

                    Informacje dotyczące kolonii w Niechorzu 

 
1.Poinformowanie rodziców o kadrze wychowawców w czasie kolonii do Niechorza 

 p. Teresa Bugajska - kierownik 

 p. Iwona Kaczor 

 p. Jana Kosh 

 p. Katarzyna Miśków 

 

2. Wypełnienie deklaracji uczestnictwa na kolonię – 15 czerwca 2018r. 

3.  Zbiórka – 27 lipca o godz. 7:00  na parkingu szkolnym. Wyjazd autobusem z parkingu szkolnego o godz.   

7:30. Powrót 4 sierpnia, między godziną 16:00, a 17:00. 

 

4. Dziecko, które ma chorobę lokomocyjną, należy zabezpieczyć lekami przed wyjazdem. Dodatkowo powinno 

mieć przy sobie woreczek. 

 

5. Proszę nie dawać na drogę chipsów, słodyczy, słodkich napojów. 

 

6. Proszę nie dawać dzieciom na wyjazd nowej bielizny i  ubrań. Mają problem z rozpoznaniem nowych rzeczy. 

 

7. Plan wycieczek w czasie kolonii letniej: 

 

NR      DATA        GDZIE 

1.    28. 07. 2018   
godz. 10:00 

    Park linowy       
      Pobierowo 

2.  29. 07.2018 
 godz.   10:00- 12:00 

Planetarium i Aleja Gwiazd 
     Międzyzdroje 

3. 31. 07. 2018 
godz. 10:00 

    Dziki Zachód 
      Zieleniewo 

4.  02. 08. 2018  
godz. 14:00- 18:00 

Przygoda Operacja-Integracja  „Kaj- tur” 
    Chełm Gryficki 

5. 03.08.2018          
Godz. 10:00                     

Aqapark – Sandra 
Pogorzelica 

 

8. Pakowanie dzieci w osobne woreczki na każdy dzień- jest bardzo dobrym sposobem. 

9. Na wycieczkę „ Przygoda Operacja-Integracja”- przygotować do jednego woreczka „ podniszczone ubrania”. 

10. Leki, które dziecko bierze zapakowane w woreczku i podpisane imieniem i  nazwiskiem oraz dawkowanie 

leków. Proszę również dostarczyć zgodę na podawanie dziecku tych leków. 

11. Po przyjeździe telefony będą przechowywane u wychowawców. Godziny rozmów z rodzicami będą w   

godzinach popołudniowych i po śniadaniu.  

12. Proszę pamiętać o ręczniku na plażę. 

13. Sugerowane kieszonkowe 20zł na dzień (180zł.na 9dni).Bardzo proszę,aby pieniądze znajdowały się w 

podpisanych kopertach w banknotach 20zł. Koperta może być przekazana wychowawcy kolonijnemu przed 

wyjazdem . 

14. Lista rzeczy na kolonię 

Ubranie: nieprzemakalna kurtka, nieprzemakalne obuwie, sandały, buty sportowe, bielizna na każdy dzień 

pobytu, ubranie na ciepłą(z krótkim rękawem) i zimną pogodę bluza, polar), nakrycie głowy, okulary 

przeciwsłoneczne, strój kąpielowy. 



Kosmetyki i środki higieny osobistej: pasta i szczoteczka do zębów, klapki pod prysznic, mydło/żel pod 

prysznic, szampon, duży ręcznik plażowy i dwa ręczniki do higieny ciała, grzebień/szczotka do włosów, krem z 

filtrem UV, chusteczki higieniczne. 

Ponadto: legitymacja szkolna, długopis i notes, mały plecak/torbę na wycieczki piesze, plastry z opatrunkiem. 

WAŻNE: Lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje należy przekazać wychowawcy wraz z przyklejoną do 

opakowania kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz dokładny sposób dawkowania leku. 

Wychowawcą grupy I (dzieci klas 3 i4 ) jest  Jana Kosh nr. telef.502 937 939 

Wychowawcą grupy II (dzieci klas 3 i 4) jest  Iwona Kaczor nr. telef. 513 934 523 

Wychowawcą grupy III (dzieci klas  5 ,6,7) jest  Katarzyna Miśków nr. telef. 603 422 635 

Kierownik kolonii Teresa Bugajska nr. telef. 669 997 967 

 

                                                Pozdrawiam T. Bugajska 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

          


