OFERTA EDUKACYJNO-KULTURALNA BURSY SZKOLNEJ W KIELCACH
SKIEROWANA DO MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ W PLACÓWCE
PONIŻSZA OFERTA UMOŻLIWIA REALIZACJĘ ZADAŃ BURSY W ZAKRESIE:
1. Zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa i zdrowia.
2. Kształtowania postaw prospołecznych.
3. Efektywnego spędzania czasu wolnego.
4. Wzbogacania wiedzy i potrzeb samokształcenia.
I. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE






pogadanki i dyskusje na temat przepisów bhp. i p. poż,
udział w próbnych ewakuacjach i alarmach,
monitoring, wycieczki do siedziby straży pożarnej,
edukacja w zakresie racjonalnego zachowania się, na wypadek zagrożenia oraz
nauka zasad i pomocy,
zajęcia prozdrowotne - spotkania z lekarzem, pielęgniarką.

II. POSTAWY PROSPOŁECZNE







zajęcia z profilaktyki uzależnień,
uczenie demokratycznych form życia społecznego oraz rozwijanie samorządności
młodzieży,
spotkania ze specjalistami do spraw przemocy,
współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
pogadanki z zakresu przestrzegania praw człowieka- wychowanka -ucznia-dziecka,
zajęcia z policjantami.

III. CZAS WOLNY









organizowanie tradycyjnych uroczystości; otrzęsiny, dzień chłopca ,andrzejki,
wigilia ,pożegnanie maturzystów, champion bursy, wybór czytelnika roku,
zajęcia sportowe - turnieje burs, wyjścia na orlik , kręgielnię, korzystanie z siłowni
w bursie oraz sali gier, boiska i stołu do tenisa,
wycieczki do teatru, kina, muzeum, sądu, obozu zagłady w Chełmnie, Lichenia, etc.,
uczestnictwo w kulturze udział w wystawach, konkursach plastycznych,
fotograficznych, literackich. Spotkania z twórcami kultury, organizowanie
warsztatów twórczych i zajęć umożliwiających uprawianie twórczości amatorskiej
oraz rozwijających pasje i zainteresowania,
stwarzanie warunków rozwijania umiejętności kulinarnych konkursy kulinarne,
zajęcia praktyczne z zakresu przyrządzania potraw, deserów, etc.,
udział w akcjach charytatywnych i klubie wolontariusza,
organizowanie zajęć w bibliotece bursy: wieczór ciekawej książki ,wieczór poezji,
konkursy czytelnicze ,wystawy prac uczniów.

IV. WIEDZA I SAMOKSZTAŁCENIE







zajęcia na temat metod skutecznej nauki i walki ze stresem i niepowodzeniami
szkolnymi,
pomoc wychowawców i uczniów w odrabianiu prac domowych,
pogadanki wzbogacające kulturę języka ojczystego,
spotkania poszerzające wiedzę przedmiotową,
udostępnianie materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych,
korzystanie z kawiarenki internetowej w bursie.

V. SEKCJE DZIAŁAJĄCE W BURSIE:








młodzieżowa rada bursy,
sekcja kulturalno- artystyczna,
klub wolontariusza,
sekcja plastyczno-dekoracyjna,
sekcja turystyczno- sportowa,
organizacyjno-porządkowa,
teatralno – wokalna i taneczna.

OFERTA REALIZOWANA JEST PRZY WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI
WSPOMAGAJĄCYMI
PRAWIDŁOWY
I
WSZECHSTRONNY
ROZWÓJ
MŁODZIEŻY.

