
Szanowni Państwo,  

Informujemy, że nasza szkolna kolonia organizowana przy udziale Stowarzyszenia PRO UNO 

odbędzie się w dniach 23.07 – 01.08.2022r. 

 

Zbiórka kolonistów odbędzie się o godz. 6:45, 23 lipca 2022 r. na boisku szkolnym.  
 

Wyjedziemy dwoma autokarami oznaczonymi literami A i B. 

Autokar A- grupy  I, II, III   

Autokar B – grupy IV, V, VI 

Autokary w dniu wyjazdu będą ok. godz. 6.00 kontrolowane przez policję w bazie 

przewoźnika / Przewozy Autokarowe Otmuchów- Tadeusz Szewczuk /,  o wynikach kontroli 

kierownik kolonii zostanie powiadomiony telefonicznie przez funkcjonariuszy policji .  
Program kolonii oraz podział  na grupy dostępny jest na stronie internetowej szkoły 

(https://sp1nysa.szkolna.net/) w zakładce Stowarzyszenie Pro Uno/ kolonia z PRO UNO.  

 

POWRÓT – wyjazd z Rewala w dniu 01.08. 2022r. / poniedziałek ) po śniadaniu ok. 

godz. 10.00. Przyjazd do Nysy ok. godz. 19:00.  

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

 Organizację kolonii zgłoszono do bazy wypoczynku dzieci i młodzieży w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej i do Kuratorium Oświaty w Opolu.  

 Będziemy zakwaterowani w Ośrodku Kolonijnym „Bazylak”. Teren ośrodka to ogrodzony i 

ładnie zagospodarowany obszar z halą sportową, placem zabaw, boiskiem do siatki, piłki 

nożnej, koszykówki, miejscem do grilla i ogniskiem. Będziemy zakwaterowani w jednym 

budynku. 

 Zabraniamy kupować dzieciom na drogę napojów energetycznych i prosimy o ograniczenie 

słodyczy. Każde naruszenie regulaminu kolonii prze dzieciaki będzie egzekwowane. 

 Wszelkie informacje o dolegliwościach dzieci, zaleceniach lekarskich itp. należy przekazać 

niezwłocznie wychowawcy grupy.   

 Co roku ogromne koszty już od pierwszego dnia pobytu nad morzem ponosimy na zakup 

tabletek do ssania na ból gardła. Drobne infekcje są spowodowane  zmianą klimatu i kąpielami 

morskimi.  Bardzo prosimy więc Państwa o zakupienie dla własnego dziecka listka tabletek dla 

dzieci do ssania oraz opakowania plastrów na rany, a wtedy pieniążki planowane na ten cel 

będziemy mogli przeznaczyć na uatrakcyjnienie zajęć programowych. W żadnym przypadku 

nie należy pakować dzieciom innych lekarstw , a te, zlecone przez lekarza, które muszą być 

stale przyjmowane przez dziecko, proszę przekazać w woreczku opiekunowi grupy, z 

nazwiskiem dziecka i  z odpowiednią informacją na piśmie jak podawać leki.  

 Do ośrodka pojedzie z nami pielęgniarka, lekarz w uzasadnionych przypadkach wzywany jest 

do chorego na telefon. 

 W razie choroby dziecka koszty wykupu dodatkowych leków zapisanych na receptę, ponoszą 

rodzice, których powiadamiamy telefonicznie o wynikach badania lekarskiego. 

 Dzieciom źle znoszącym podróż prosimy odpowiednio wcześniej podać tabletki i zgłosić ten 

fakt opiekunowi grupy. 

 Wysokość kieszonkowego to sprawa indywidualna rodziców. Pieniążki kolonistów mogą być 

po przyjeździe do ośrodka zdeponowane u opiekunów grup i wypłacane codziennie przed 

wyjściem do miasta.  

 W ośrodku koloniści mają zapewnione 4 posiłki dziennie- śniadania i kolacje w formie bufetu 

szwedzkiego , obiad z podwieczorkiem.   

 Wszystkie wartościowe rzeczy : telefony, smartfony, smartwatche, aparaty fotograficzne, 

tablety, itp. dzieci zabierają na własną odpowiedzialność. Za zagubione rzeczy kadra nie 

odpowiada.  



       

 

 

SPIS RZECZY I PRZYBORÓW POTRZEBNYCH NA KOLONII     

Sprzęty i  przybory        

legitymacja szkolna ! 

         

duży plecak lub torba turystyczna ( BARDZO PROSIMY NIE DAWAĆ DZIECIOM WIELKICH 

WALIZEK- zajmują pół pokoju, nie mieszczą się pod łóżkiem!)             

mały plecak na wędrówki (wielkość, która pomieści kurtkę przeciwdeszczową, prowiant na pół dnia,  

napój itp.)             

przybory toaletowe: mydło,  szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień, szczotka do włosów,  

ręczniki – min.2 + 2 duże ręczniki plażowe  

krem do opalania z wysokim filtrem , preparat lub maść na oparzenia słoneczne ,preparat na komary i 

kleszcze           

chusteczki  higieniczne + chusteczki nawilżone do zachowania higieny w podróży czy na wycieczkach 

, przybory do pisania / piórnik/ i rysowania (kredki, pisaki) 

      

Odzież i obuwie -             

kurtka przeciwdeszczowa, turystyczny płaszcz foliowy / do plecaka na wędrówki, wycieczki/  

ciepły sweter lub bluza typu polar – 2szt.  

długie spodnie – 2 szt.             

dres  / ew. tylko spodnie dresowe/             

krótkie spodenki – 2 szt.  

bluza z długim rękawem 2 szt.              

koszulki bawełniane lub bluzeczki z krótkim rękawem – ok. 6 szt.  

bielizna osobista do codziennej zmiany             

skarpetki – 3-5 par             

pidżama             

opaska na uszy w razie silnych wiatrów / dzieciom zakupiliśmy jednolite czapeczki i bandany jako 

znak rozpoznawczy kolonistów z Nysy /             

obuwie sportowe: adidasy + tenisówki lub trampki /  czyli wygodne obuwie na wycieczki, wędrówki / 

klapki plażowe – 1 para         

elementy stroju karnawałowego / peruki, maski… itp./ na bal  i korowód przebierańców,      

rekwizyty do zajęć programowych , ustalone z opiekunem grupy   

                         

     kierownik kolonii- Małgorzata Brodziak 

 

 

.  

 

 


