
ZIELONA SZKOŁA 2022



PLAN ZEBRANIA

1. Czas i miejsce pobytu.

2. Uczestnicy.

3. Transport i organizacja przejazdu.

4. Wyżywienie.

5. Niezbędnik ucznia - spis rzeczy do zabrania.

6. Komunikacja z rodzicami.

7. Program zielonej szkoły.

8. Inne ustalenia organizacyjne.



CZAS I MIEJSCE POBYTU

• Miejscowość Suchedniów

- ok. 150 km od Warszawy

- czas podróży ok. 2 godz.

- postój ok. 20 min. 

• Hotel „Paradiso”  https://hotelparadiso.pl/

• Pokoje: 3-6 osobowe z łazienkami

• Do dyspozycji uczniów i nauczycieli:

- plac zabaw

- boisko

- sale konferencyjne

- basen zewnętrzny/kryty (4x8m; głębokość 1,3m)



UCZESTNICY

• Kl. 1: 18

Opiekunowie: B. Cusin, L. Kępa, P. Diertens

• kl. 2: 18

Opiekunowie: A. Abramczyk, M. Dąbkowska

• kl. 3: 18

Opiekunowie: A. Perkowska, M. Michalak, S. Conner

• Dyrektor szkoły

• Pielęgniarka 

• Organizator: Marlena Janecka „English Pro Academy” 663 838 558



TRANSPORT I ORGANIZACJA PRZEJAZDU

• Transport:

- autokary

- klimatyzacja, odtwarzacz filmów 

- organizator sprawdza wymaganą dokumentację przed wyjazdem i 
trzeźwość kierowcy w dniu wyjazdu

• Wyjazd ze szkoły przy ul. Działkowej 

- rodzice przygotowują drugie śniadanie na drogę w małym plecaku

- granatowy t-shirt szkolny + czapka z logo szkoły

- rodzice podają lek na chorobę lokomocyjną

- Identyfikator dla ucznia

• Powrót do szkoły przy ul. Działkowej ok. 17.00



WYŻYWIENIE

• Drugie śniadanie na wyjazd: kanapka, owoc, bidon z wodą 
(spakowane w podręcznym plecaku)

- prosimy nie dawać słodyczy: produkty w czekoladzie, chipsów…

• W hotelu 3 posiłki dziennie: 

- Śniadanie (w formie bufetu): talerz wędlin i serów, talerz warzyw, 
mleko, płatki śniadaniowe, dżem, herbata, coś na ciepło np. jajecznica, 
parówki

- Obiad (serwowany): zupa, drugie danie, kompot lub woda + owoc

- Kolacja (w formie bufetu): talerz wędlin i serów, talerz warzyw, mleko, 
płatki śniadaniowe, dżem, herbata, coś na ciepło np. jajecznica, 
parówki

• Prowiant na drogę powrotną: drożdżówka

- wyjazd po obiedzie

• Woda w dystrybutorach, do dyspozycji dzieci w hotelu (muszą 
posiadać własny bidon).



NIEZBĘDNIK UCZNIA
Lp. Przedmiot Ilość

1. T-shirty (jeden na każdy dzień + na sport) 6

2. Bluza z długim rękawem 1

3. Bluzka z długim rękawem 2

4. Spodnie dresowe 1

5. Spodnie z długimi nogawkami 1

6. Spodenki 1

7. Skarpetki i bielizna na każdy dzień 4

8. Czapka z daszkiem (szkolna) 1

9. Piżama 1

11. Klapki pod prysznic 1

12. Ręczniki pod prysznic 1

13. Mniejszy ręcznik do twarzy 1

15. Przybory toaletowe (szampon, mydło, szczoteczka do zębów, pasta do 

zębów, grzebień, chusteczki higieniczne, gąbka)

16. Obuwie sportowe 1

17. Obuwie na wycieczki 1

18. Kurtka przeciwdeszczowa 1

19. Kalosze 1

20. Mały plecak (na wycieczki) 1

21. Bidon na wodę 1

22. Krem UV 1

23. Spray przeciwko kleszczom i komarom 1

24. Rzeczy na basen: kostium kąpielowy, ręcznik, suszarka do włosów



NIEZBĘDNIK UCZNIA c.d.

• Kieszonkowe, w wysokości: 100 zł (w drobnych nominałach), 
dzieci przechowują w swoich portmonetkach. 

• 1 mała przytulanka.
• Uczniowie nie zabierają telefonów, smartwatch’y i gier 

elektronicznych.

• Piórnik szkolny z pełnym wyposażeniem- będzie spakowany przez 
wychowawców do wspólnego pudełka (w piątek przed wyjazdem).

• Prosimy o spakowanie powyższych rzeczy do jednej walizki oraz 
dołączenie ich spisu. Warto spakować walizkę razem z dzieckiem, aby 
wiedziało co w niej ma.

• Prosimy podpisać bagaż, bluzy, kurtki, spodnie, czapkę…(na metce 
ubraniowej).

• Torba na brudne rzeczy.



LEKKI

• Leki, które uczeń musi przyjmować podczas zielonej szkoły, rodzic
pakuje oddzielnie i dołącza szczegółowy opis podawania.

Należy je dostarczyć do wychowawcy osobiście przed wyjazdem

lub w dniu wyjazdu.

• Lek na chorobę lokomocyjną w dniu wyjazdu podaje rodzic i
przekazuje wychowawcy druga dawkę na powrót.

• Wycieczka do Bałtowa czy podać lek? (podróż ok. 1 godz.)



SŁODYCZE

• Zasady ustala wychowawca klasy wraz z rodzicami Trójki 
Klasowej

• W trakcie wyjazdu zdarzy się okazja na wspólne lody. 



KOMUNIKACJA Z RODZICAMI

• Po przyjeździe na miejsce, wychowawcy wysyłają wiadomość sms o 
bezpiecznym dotarciu na miejsce.

• Potwierdzamy to także e-mailem z sekretariatu szkoły.

• Uczniowie kl. 1-3 nie zabierają telefonów komórkowych.

• Każdy uczeń ma prawo do kontaktu z rodzicami w trakcie zielonej 
szkoły, korzystając ze służbowego telefonu nauczyciela.

• Wychowawcy ustalają pory telefonowania do dzieci.

• Jeżeli powrót do szkoły będzie opóźniony, wówczas wychowawcy 
wysyłają do rodziców informację sms. 

• Późnym wieczorem, w miarę możliwości, na koniec każdego dnia, 
będziemy starać się umieszczać na FB wpis każdej klasy z kilkoma 
zdjęciami.



INNE INFORMACJE

✓ Regulamin uczestnika – wspólnie z dziećmi omówimy opracowany 
przez nas regulamin dotyczący zasad bezpieczeństwa, zachowania 
oraz współpracy w czasie wyjazdu. 

✓ Zorganizujemy czas na wspólną pogadankę, aby dzieci miały okazję 
zadać pytania, podzielić się swoim obawami. 

✓ Wspólnie z panią psycholog oraz nauczycielem wspomagającym 
zaproponujemy układ dzieci w pokojach.

✓ Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. 

Dziękujemy za uwagę!


