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Wakacje w szkole to propozycja bezpiecznego spędzania wolnego czasu i aktywnego
wypoczynku. Zespół Szkół w Bytomiu Odrzańskim z atrakcyjną ofertą zajęć jest otwarty dla
dzieci nie tylko w roku szkolnym. Współpraca rodziców i dyrekcji zaowocowała
zorganizowaniem letniego wypoczynku uczniów. Członkowie Społeczności Wiejskiej gminy
Bytom Odrzański z udziałem radnej pani Katarzyny Zielonki zgłosili Związkowi Młodzieży
Wiejskiej (z siedzibą w Warszawie) projekt realizacji półkolonii letniej w Zespole Szkół Bytom
Odrzański. Projekt – adresowany do dzieci rodziców opłacających składki KRUS – został
przyjęty. Dzięki temu możliwe było zorganizowanie w czasie wakacji atrakcyjnej formy
aktywności, dla 28 osób głównie z terenów wsi Gminy Bytom Odrzański uwzględniającej liczne i
różnorodne działania edukacyjne.

Towarzyszące uczestnikom półkolonii hasło „W zdrowym ciele – zdrowy duch” obejmowało
swoim zakresem tematycznym zarówno elementy wychowania fizycznego, jak również edukacji
regionalnej, umożliwiając rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i dociekliwości
poznawczej uczniów. Podążając śladami historii aktywność dzieci ukierunkowana była m.in. na
odkrywanie uroków miasta i gminy Bytom Odrzański oraz tajemnic głogowskiego zamku. W
ramach realizowanego programu organizowane były: liczne konkursy, quizy i zabawy
tematyczne. W trosce o rozwój fizyczny odbywały się: zajęcia profilaktyczno – zdrowotne,
turnieje i rozgrywki sportowe, wycieczki piesze i wyjazdowe, szkolenie praktyczno – teoretyczne
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nauka pływania pod okiem ratownika oraz
wędkowanie w gospodarstwie agroturystycznym.

Zajęcia półkolonii obejmowały 10 dni i odbywały się w terminie 08.08.2011r. – 18.08.2011r. (z
przerwą świąteczną 15.08.2011r.) w godzinach 8.30 – 14.30. Opiekunami 28 – osobowej grupy
uczestników (w przedziale wiekowym 6 – 16 lat) były nauczycielki z Zespołu Szkół w Bytomiu
Odrzańskim: Katarzyna Zielonka i Magdalena Siekierkowska. Kierownikiem półkolonii była
dyrektor Zespołu Szkół Pani Stefania Mirecka.

Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była dzięki funduszom Związku Młodzieży Wiejskiej,
które zapewniły szeroki wachlarz form aktywnego wypoczynku, posiłki (śniadanie i obiad),
dojazdy na zajęcia i na wycieczki oraz wyprawki szkolne dla każdego uczestnika. Działania
wspierała współpraca społeczności lokalnej i dyrekcji Zespołu Szkół.

Zredagowała
Magdalena Siekierkowska
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