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Zadania �rodki realizacji Odpowiedzialni Termin

I. Wybory Rady
Wychowanków.

II. Planowanie
działalno�ci
Rady
Wychowanków.

1. Zebranie całej społeczno�ci naszego domu-

przedstawienie procedury przeprowadzenia wyborów

Rady Wychowanków.

2. Przygotowanie wraz z kandydatami do R.W.

programów ich działalno�ci (programów).

3. Spotkania wyborców z kandydatami do R.W.

4. Kolejne spotkanie z wszystkimi mieszka�cami domu

i przeprowadzenie ostatecznego wyboru członków

Rady oraz przyporz�dkowanie im okre�lonych funkcji.

W ko�cowej fazie spotkania dzieci i młodzie�

dokonuj� wyboru opiekuna Rady Wychowanków.

1. Spotkanie opiekuna z  nowo wybranymi członkami

Rady

- przekazanie informacji dotycz�cych organizacji

wspólnej pracy

- zainspirowanie do przemy�le� na temat propozycji

do planu pracy R.W.

2.Kolejne spotkanie opiekuna i R.W. – wspólne

zaplanowanie zada� do realizacji na bie��cy rok

szkolny.

3.Zapoznanie Rady Wychowanków z Regulaminem

Wychowanków, który był redagowany z poprzednimi

członkami Rady. Obecna Rada Wychowanków:

- zatwierdza tre�� istniej�cego regulaminu

- dokonuje poprawek

- b�d� wprowadza nowe zapisy.

Opiekun Rady
Wychowanków
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j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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III. Cykliczne
spotkania Rady
Wychowanków
z dzie�mi
i młodzie��
naszego domu.

1. Organizowanie przez Rad� Wychowanków spotka�

(rozmowy, panele dyskusyjne)

- wychowankowie s� głównymi autorami tematyki

spotka�, opiekun koordynuj�c prac� R.W. mo�e jedynie

proponowa� inny dobór tematyczny.

2. Rozpatrywanie wa�nych problemów dotycz�cych �ycia

w naszym domu.

- ka�dy wychowanek społeczno�ci domu mo�e zło�y�

propozycj� rozpatrzenia danego problemu i jego

rozwi�zania.

3. Próba wprowadzenia do pracy Rady Wychowanków

umiej�tno�ci oceniania zachowa� innych

wychowanków i samych siebie (na podstawie metod

samorz�dno�ci, stosowanych w pracy z młodzie��

przez Janusza Korczaka).

Opiekun Rady
Wychowanków XI

Praca
ci�gła

wg
potrzeb

IV. Organizacja
ró�nego
rodzaju imprez
dla
wychowanków.

1. Dzie� Edukacji Narodowej

- wykonanie prezentów dla opiekunów

- wyst�p dzieci (Mini Kabareton pt.” Dzie� z �ycia

naszego domu”)

- zło�enie �ycze� i wr�czenie prezentów

wychowawcom i innym pracownikom naszego

domu

- wspólny „słodki” pocz�stunek

2. Jesienna Olimpiada Rekreacyjno-Sportowa.

*udział dzieci w nast�puj�cych konkurencjach:

- zwinno�ciowy tor przeszkód

- skok sumaryczny z miejsca

- rzut do celu

- skoki na skakance-dziewcz�ta

- �onglowanie piłk�-chłopcy

- bieg na dystansie

- wy�cigi w workach

*podsumowanie wyników, gor�cy posiłek dla uczestników zawodów,
uroczyste wr�czenie medali, dyplomów i nagród

Wyznaczeni
członkowie
Rady wraz

z opiekunem
oraz osoby

ch�tne
i wolontariusze

j.w.

14.X.

X
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3. Wieczór Andrzejkowy.

- udekorowanie sali

- przygotowanie wró�b andrzejkowych

- wspólna zabawa

- pokaz mody

- wyst�p zespołu tanecznego dziewcz�t

- wykwintna kolacja (potrawy przygotowane

według �ycze� dzieci)

- wykonanie pami�tkowych zdj��

4. „Mikołajki”- impreza przygotowana we współpracy

ze Spółdzielczym Centrum Kultury w Bielawie.

- wyjazd dzieci na zabaw� do klubu

- zabawa taneczna

- konkursy z nagrodami

- wr�czenie paczek przez �w. Mikołaja

- wspólny podwieczorek

5. Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy.

- korespondencja ze Sztabem Wielkiej Orkiestry

�wi�tecznej Pomocy w Warszawie, celem

uzyskania identyfikatorów i puszek do zbierania

pieni�dzy

- zbiórka pieni�dzy w dniu trwania ogólnopolskiej

akcji pozyskiwania �rodków finansowych

- wyst�py artystyczne wychowanków podczas

trwania festynu Wielkoorkiestrowego w Bielawie.

6. Zabawa karnawałowa.

- przygotowanie strojów na bal

- wspólna zabawa z wodzirejem

- zabawy i konkursy z nagrodami

7. „Walentynki”.

- wykonanie upominków walentynkowych

- dyskoteka

- pocz�stunek w formie deserów

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.
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8. Dzie� Kobiet.

- wyst�py wokalne i taneczne wychowanków

- wspólny podwieczorek i zabawa taneczna

9. Powitanie wiosny

- ustalenie trasy wyprawy

- wyprawa w Góry Sowie

- gry i zabawy przy ognisku, wspólne muzykowanie

10. Dzie� Dziecka.

- wyst�p artystyczny pt.” Wakacje w Rio”-parodia

telenoweli, wyst�py wokalne, ta�ce

latynoameryka�skie

- uroczysty obiad

- wr�czenie prezentów dzieciom i podzi�kowa�

zaproszonym go�ciom

- wspólne „grillowanie”

- dyskoteka na �wie�ym powietrzu

j.w.

j.w.

j.w.
ze wzgl�du na

rozmiar i udział
wielu

zaproszonych
go�ci

w organizacj�
imprezy

wł�czeni s�
wszyscy

mieszka�cy
i pracownicy

domu

III

III

VI

V. Wypoczynek
zimowy.

1. Pozyskanie sponsorów, osób ch�tnych do ofiarowania

�rodków finansowych na wypoczynek  zimowy.

2. Wyjazdy na lodowisko i do kina.

3. Zawody w zje�d�aniu na sankach z górki zwanej

„Marchewk�”.

4. Wyprawa w góry do schroniska „Bacówka” – pobyt

dwudniowy:

- Zebranie organizacyjne, na którym zostaj�

omówienie zasad bezpiecznego poruszanie si�

zachowania w górach oraz sporz�dzenie listy

ekwipunku.

- uprawianie sportów zimowych

- ognisko i dyskoteka

- zdobywanie sprawno�ci orientacyjnych.

Opiekun
R.W.

Ferie
zimowe
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IV. Sprawy ró�ne. 1. Współpraca Rady Wychowanków przy układaniu

jadłospisów.

2. Wyjazdy na turnieje ta�ca.

3. Dyskoteki dla dzieci i młodzie�y.

4. Kontynuacja współpracy z członkami Zwi�zku

Strzeleckiego „Strzelec”  w Pieszycach.

5. Zorganizowanie uroczystego po�egnania dla

wychowanków opuszczaj�cych placówk�.

7.  Zjazd byłych wychowanków naszego domu.

- wykonanie i rozesłanie zaprosze�

- opracowanie  scenariusza uroczysto�ci

- zjazd wychowanków

• uroczyste spotkanie z programem artystycznym

• spotkania i rozmowy indywidualne

• wspólne „grillowanie”.

Członkowie
R.W. wraz

z opiekunem

j.w.

Praca
ci�gła
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potrzeb

V

V. Rozwijanie
zainteresowa�
wychowanków.

1. Praca w zespole tanecznym – dziewcz�ta

• układ ta�ca dyskotekowego z elementami hip hopu

• krakowiak – młodsze dzieci

2. Praca w zespole tanecznym – chłopcy

• układ ta�ca break dance

3. Ta�ce latynoameryka�skie – samba, rumba, cha-cha –

chłopcy i dziewcz�ta.

4. Praca z grup� wokaln�

• dobór repertuaru do wykonywania piosenek

indywidualnie i w  grupie

• praca w studio nagra� – nagranie płyty z utworami

z Festiwalu „Wygraj sukces”.

5. Zaj�cia z grup� kabaretow�.

• przygotowanie programów pod k�tem, odbywa-

j�cych si� imprez  i uroczysto�ci w naszym domu.

6. Inscenizacje bajek i innych pozycji  z literatury

polskiej i obcoj�zycznej, recytacje.

7. Wykonanie oprawy plastycznej do wszystkich

planowanych imprez i uroczysto�ci.

Opiekun
R.W.

Próby
zespołu

taneczne-
go i grupy
wokalnej
odbywaj�
si� dwa
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