Informacje dotyczące wyjazdu integracyjnego do Łukęcina dla klas pierwszych rok szkolny 2019-20:






Wyjazd grupy I (klasy po gimnazjum) spod szkoły, po apelu rozpoczynającym rok szkolny
2 września - poniedziałek (uczniów wyjeżdżających nie obowiązuje strój galowy). Powrót
5 września, około godz.16.00 – czwartek parking przy MOSiR ul Sulechowska. Prosimy
rodziców o zapewnienie bezpiecznego powrotu z miejsca przyjazdu.
Wyjazd grupy II (klasy po podstawówce) 9 września- poniedziałek z parkingu przy MOSiR
ul Sulechowska Godzina zbiórki: 10.00. Powrót 12 września, około godz.16.00 – czwartek
parking przy MOSiR ul Sulechowska. Prosimy rodziców o zapewnienie bezpiecznego
powrotu z miejsca przyjazdu.
Adres ośrodka: Ośrodek „Wielki Błękit” ul. Spacerowa 3 ŁUKĘCIN 72-400 Kamień
Pomorski tel 91 38126 97.

Cele wyjazdu integracyjnego:
Wyjazdy klas pierwszych do Łukęcina są związane z realizacją programu wychowawczego szkoły
i szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej. Ich zasadniczym celem jest integracja zespołów klasowych,
poznanie uczniów, ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do szkoły. Wychodzimy z założenia, że wychowawcy
powinni poznać swoich uczniów, uczniowie wychowawców i kolegów, aby tworzyć właściwy klimat
sprzyjający uczeniu się. Ważne jest także, aby zespoły klasowe były grupami wspierającymi się i umiejącymi
współpracować. Program wyjazdu zaplanowano tak, by służył kształtowaniu kompetencji uczniów w działaniu
zespołowym.
Pobyt na obozie integracyjnym daje nam czas na przedstawienie systemu dydaktycznego I LO,
w którym istotną rolę odgrywa samodzielne budowanie ścieżki edukacyjnej bez względu na wybór profilu klasy.
Mamy też okazję, aby przedstawić dokumenty regulujące życie szkoły. Zależy nam również na poznaniu
zainteresowań, talentów i pasji uczniów, aby właściwie zaplanować ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Czas pobytu w liceum jest niezmiernie ważny dla dalszego rozwoju ucznia i realizacji jego dalszych
planów edukacyjnych. Pragniemy, aby środowisko, w którym będą przebywać uczniowie, było jak najbardziej
przyjazne i sprzyjające rozwojowi. Zależy nam na tym, by każdy uczeń dowiedział się, jakie może otrzymać
wsparcie od nauczycieli, wychowawców, dyrekcji, Szkolnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
Charakter zajęć na wyjeździe integracyjnym
Zajęcia z wychowawcą służą przede wszystkim poznaniu się, integracji, mają charakter warsztatowy oraz
rozmów indywidualnych, dyskusji grupowych.
Spotkania z dyrektorem szkoły mają charakter prezentacji, rozmów indywidualnych, dyskusji, dotyczą
systemu dydaktycznego szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz zajęć dodatkowych
i pozalekcyjnych wspierających zainteresowania ucznia.
Zajęcia z psychologiem i pedagogiem mają charakter warsztatów, prezentacji, służą przekazaniu uczniom
wiedzy na temat: jak się uczyć, jak budować pozytywne relacje w grupie, dotyczą zagadnień skutecznej
komunikacji oraz zagadnień związanych ze stresem.
Zajęcia sportowe wypełniają czas wolny uczniów. Na terenie ośrodka znajdują się boiska do koszykówki,
siatkówki, tenisa. Na plaży organizujemy „Sportową Ligę Klas”, na którą składają się liczne konkurencje.
Regulamin wyjazdu integracyjnego dla klas I do Łukęcina
I Przed podróżą:




Uczeń lub jego rodzice zobowiązani są do poinformowanie dyrektora szkoły lub
wychowawcy o chorobie, kontuzjach, zagrożeniach zdrowotnych (np. alergie)
i konieczności zażywania leków przez uczestnika wyjazdu.
Uczestnik wyjazdu zabiera strój stosowny do pogody, miejsca i programu.
(prosimy o zabranie stroju sportowego)
Uczniowie (w razie potrzeby) powinni zabrać środki zabezpieczające przed chorobą
lokomocyjną.

II Podczas każdego etapu wyjazdu uczeń zobowiązany jest do:
 godnego reprezentowania swojej szkoły,
 kulturalnego zachowania się wobec kolegów, kadry nauczycielskiej, pracowników
ośrodka i innych ludzi,
 nieużywania niestosownego języka i gestów,
 niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu i innych używek lub środków odurzających,
 wykonywania poleceń opiekunów,
 stosowania się do poleceń opiekunów, służb specjalnych w razie jakichkolwiek
niespodziewanych wypadków lub zagrożeń.

III Podczas jazdy i postojów uczestnicy zobowiązani są do:
 stosowania się do poleceń opiekunów i uwag kierowcy autokaru,
 zachowania ładu i porządku podczas podróży,
 nieoddalania się od autokaru podczas postoju i przestrzegania zasad ruchu
drogowego,
 zgłaszania wszelkich zauważonych zagrożeń związanych z podróżą,
 zgłaszania zauważonej nieobecności uczestnika wyjazdu
IV Podczas zajęć warsztatowych, zwiedzania, pobytu w ośrodku uczestnicy
powinni:
 aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 punktualnie przychodzić na zajęcia (zgodnie z programem)
 współpracować z uczestnikami wyjazdu, opiekunami,
 kierować się życzliwością i uprzejmością wobec wszystkich uczestników wyjazdu,
 stosować się do wszystkich punktów programu, w szczególności do przebywania
w swoim pokoju po wskazanej w programie godzinie ciszy nocnej.
V Kategorycznie zabrania się uczestnikom wyjazdu:
 palenia tytoniu, spożywania alkoholu, jakichkolwiek środków
odurzających,
 samowolnego opuszczania terenu ośrodka,
 przebywania poza swoim pokojem w czasie ciszy nocnej tj. od godz.22.0 0
do 7.00,
 samowolnego oddalania się od grupy w czasie postojów, zwiedzania,
wycieczek pieszych.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu zobowiązują się podpisem do przestrzegania regulaminu. Tym samym
przyjmują do wiadomości, że naruszenie któregokolwiek punktu, w szczególności zachowania uchybiające
warunkom bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników spowodują konsekwencje dyscyplinarne:
- nagana wychowawcy / dyrektora szkoły ,
- zobowiązanie rodziców do zabrania ucznia z wyjazdu integracyjnego.
Na zakończenie
Po raz kolejny wyjedziemy do Łukęcina, żeby się poznać, porozmawiać i wyrazić wzajemne
oczekiwania. Szkoła średnia to szkoła WYBRANA. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością obu stron. My
nauczyciele chcielibyśmy żebyście czuli się dobrze, bezpiecznie w I LO. Domyślamy się, że szkołę wybraliście
przede wszystkim ze względu na jej osiągnięcia, ale za tymi wynikami kryje się ogromna praca wielu pokoleń
uczniów i nauczycieli. Chcemy Wam zapewnić nie tylko wysoki poziom dydaktyczny, ale także środowisko,
miejsce, w którym będziecie pracować nad sobą, współpracować z innymi, po to, by po latach powiedzieć:
„I LO to był dobry wybór!”.
Nie wszystko co cenne, da się zamknąć w cyfrach, a tym są stopnie, średnie, wyniki na egzaminach
zewnętrznych. Jesteśmy dumni z pozycji szkoły w ogólnopolskich rankingach, ale najważniejsze jest, by I LO
było miejscem, w którym nauczycie się współpracować, komunikować z innymi, dbać o swoje i innych poczucie
bezpieczeństwa. Wiedza o dobrym i porządnym życiu jest równie cenna. Przeczytajcie na stronie szkoły
wizję, misję, statut, przedmiotowe systemy oceniania. Chętnie posłuchamy Waszych uwag. Będziemy mieli
czas, aby porozmawiać i podyskutować o sprawach, które Was nurtują.
Plan pobytu zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do 19 sierpnia 2019 r.
Dyrektor szkoły
Ewa Habich

