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Propozycja atrakcyjnego
kalendarzowym

wypoczynku dla

uczniów

w

całym

roku

Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie jest placówką działającą
w systemie oświaty ( art. 2 ust. 8 Ustawy d dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. ,poz. 59), zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania.
Nasza placówka przeznaczona jest do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania
ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej
kształtowania zachowań prozdrowotnych. Do tego celu wykorzystujemy lokalne warunki klimatyczne.
Prowadzimy działalność przez cały rok kalendarzowy dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych.
Dla naszych wychowanków przygotowujemy różnorodne, atrakcyjne zajęcia edukacyjne
(dydaktyczne),
opiekuńcze,
wychowawcze
i
z
zakresu
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, a także zajęcia specjalistyczne, ukierunkowane na rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień dzieci i młodzieży i promocję zdrowia. Organizujemy aktywne formy wypoczynku.
DWDiPZ jest w pełni przystosowany do realizacji zajęć opiekuńczych, wychowawczych
i dydaktycznych. Dysponujemy 110 miejscami dla wychowanków w trzech budynkach (po 44, 38
i 28 miejsc) w pokojach 2, 3, 4 i 5-osobowych, rozlokowanych na trzech kondygnacjach. Posiadamy
własną stołówkę, świetlice w każdym budynku, salę taneczną, sprzęt audio-video, sprzęt sportowy,
siłownię, niezbędne zaplecze sanitarne i medyczne.

Podstawowy pakiet usług obejmuje:


Zakwaterowanie.



Całodzienne wyżywienie- 4 posiłki.



Pomoc pedagogiczną wykwalifikowanych nauczycieli -wychowawców DWDiPz w wymiarze
14 godzin dziennie (8.00 - 22.00) w zakresie realizacji programu pobytu.



Opiekę w porze nocnej (22.00 - 6.00) sprawują nauczyciele z przygotowaniem
pedagogicznym i wykwalifikowani wychowawcy.



Opiekę medyczną, w tym lekarz na terenie placówki.



Zróżnicowane świadczenia programowe, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych
rodziców wychowanków.

W CZASIE ROKU SZKOLNEGO OFERUJEMY 3 WARIANTY ŚWIADCZEŃ:
A. PEŁNE ŚWIADCZENIA

Pakiet zawiera:
1/ zajęcia dydaktyczne (edukacyjne) do wyboru, według życzenia Dyrektorów szkół macierzystych,
dostosowane do charakteru pobytu, prowadzone w sposób niestandardowy, atrakcyjny
edukacja wczesnoszkolna

historia ( i ) społeczeństwo

fizyka

wiedza o kulturze

język polski

wiedza o społeczeństwie

matematyka

edukacja dla bezpieczeństwa

język angielski

przyroda

zajęcia komputerowe /informatyka

zajęcia z wychowawcą

język niemiecki

geografia

zajęcia techniczne / technika

podstawy przedsiębiorczości

muzyka

biologia

zajęcia artystyczne

religia

plastyka

chemia

wychowanie fizyczne

filozofia

dla wychowanków:

2/ zajęcia wychowawcze, specjalistyczne i z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
edukacja medialna

pierwsza pomoc

edukacja krajoznawczo-turystyczna

landart (sztuka ziemi)

edukacja ekologiczna

wychowanie zdrowotne

3/ wycieczka autokarowa – jedna z podanych tras do wyboru:
Karpacz + Cieplice Śląskie
Zamek Czocha


Świeradów Zdrój
Zamek Chojnik

przy pobycie 7- dniowym- Kowary (Sztolnie).

4/ wybrane spośród podanych poniżej wycieczki piesze- m.in.:





Wodospad Kamieńczyka i Wodospad Szklarki,
Grupy skalne: np.: Chybotek, Krucze Skały, Krzywe Baszty, Białe Skały, Sowie Skały itd.
Muzea: oddział Muzeum Karkonoskiego – Dom Karla i Gerharta Hauptmanów, Dom
Wlastimila Hofmana (do wyboru).
Inne wycieczki – spacery, np.: teren Szklarskiej Poręby (miasto), dolna stacja wyciągu
krzesełkowego, Karkonoski Park Narodowy, GOPR, Leśna Huta itd.,

5/ zajęcia integracyjne, wieczory legend, gry i zabawy, konkursy (dla zwycięzców- dyplomy),
6/ dyskoteki,
7/ ognisko z kiełbaskami.

Koszty pobytu wynoszą 61,00 zł za 1 osobodzień.

B. NIEPEŁNE ŚWIADCZENIA – bez wycieczki autokarowej
Pakiet zawiera:
1/ zajęcia dydaktyczne (edukacyjne) do wyboru, według życzenia Dyrektorów szkół macierzystych,
dostosowane do charakteru pobytu, prowadzone w sposób niestandardowy, atrakcyjny
dla wychowanków - jak wyżej,
2/ zajęcia wychowawcze, specjalistyczne i z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - jak wyżej,
3/ wycieczki piesze i spacery – jak wyżej.
4/ zajęcia integracyjne, wieczory legend, gry i zabawy, konkursy (dla zwycięzców- dyplomy),
5/ dyskoteki, karaoke,
6/ ognisko z kiełbaskami.

Koszty pobytu wynoszą 53,00 zł za 1 osobodzień.

C. POBYT GRUP REALIZUJĄCYCH WŁASNY PROGRAM
m.in.: obozy językowe, obozy taneczne, nauka jazdy na nartach, obozy ratownictwa
medycznego, warsztaty teatralne, obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych, wyjazdy rekolekcyjne, obozy terapeutyczne dla dzieci
ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i inne.
Pakiet zawiera:
1/ zajęcia dydaktyczne (edukacyjne) do wyboru, według życzenia Dyrektorów szkół macierzystych,
dostosowane do charakteru pobytu, prowadzone w sposób niestandardowy, atrakcyjny
dla wychowanków - jak wyżej,
2/ zajęcia wychowawcze, specjalistyczne i z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej - jak wyżej,
3/ zajęcia integracyjne, wieczory legend, gry i zabawy, konkursy (dla zwycięzców- dyplomy)
4/ dyskoteki,
5/ ognisko z kiełbaskami,
6/ wstęp do Karkonoskiego Parku Narodowego.

Koszty pobytu wynoszą 44,00 zł za 1 osobodzień.

Realizacja zakresu wybranego pakietu usług jest zależna od czasu trwania turnusu.
Szczegóły pobytu
uzgadnia się
każdorazowo
w dniu przyjazdu do DWDiPZ w Szklarskiej Porębie.

z kierownikiem grupy przyjeżdżającej

W wyjątkowych sytuacjach jedno dziecko na grupę wychowawczą , będące w trudnej sytuacji
materialnej, może być zwolnione z opłat. W takiej sytuacji niezbędny jest wniosek podpisany przez
dyrektora szkoły macierzystej, Radę Rodziców i wychowawcę klasy. (nie dotyczy kolonii letnich
i ferii zimowych).
W każdym wariancie świadczeń 1 nauczyciel przywożący grupę ponosi koszty pobytu
w wysokości 31,00 zł za 1 osobodzień – 1 nauczyciel na 1 grupę wychowawczą.

W OKRESIE FERII ZIMOWYCH I WAKACJI OFERUJEMY
A. KOLONIE I ZIMOWISKA


pełny pakiet świadczeń oraz według programu kolonii i zimowiska
Koszty pobytu wynoszą 70,00 zł za 1 osobodzień.

B.OBOZY LETNIE I ZIMOWE SPORTOWE LUB REALIZUJĄCE WŁASNY PROGRAM
POBYTU


pobyt grup realizujących własny program zajęć; wysokość opłaty jest uzależniona
od stawki żywieniowej oraz dodatkowych świadczeń, np.: kosztów wycieczki itp.

W każdym wariancie świadczeń 1 nauczyciel przywożący grupę ponosi koszty pobytu
w wysokości 34,00 zł za 1 osobodzień – 1 nauczyciel na 1 grupę wychowawczą.
Podczas pobytu istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji – koszty ponosi grupa:






wycieczki zagraniczne –Praga, Liberec, Skalne Miasto,
wspinaczka górska, kulig (zimą),
jazda na nartach – koszt wyciągu narciarskiego, instruktora, wypożyczenie sprzętu,
wjazd wyciągiem na Szrenicę (istnieje konieczność wynajęcia przewodnika sudeckiego),
inne.
Koszty pobytu wynoszą od 54,00 zł za 1 osobodzień.

USŁUGI ŚWIADCZONE W RAMACH WOLNYCH MIEJSC



wypoczynek indywidualny – koszt osobodnia wynosi 67,00 /70,00 zł (nocleg + wyżywienie).
opłata dzieci do 6 roku życia przebywające z rodzicami wynosi 50 % stawki.

W ramach usług dopuszcza się zmiany cen osobodnia do 20 % stawki planowanej:



zniżka stawki poza sezonem – miesiące: listopad, grudzień,
zniżka stawki - znaczne, nagłe zmiany kosztów utrzymania,
- bardzo krótkie pobyty grup, np. 2 -4 dniowe wycieczki.

UWAGA
1/ Wstępnej rezerwacji należy dokonać w formie pisemnej na adres e-mail :
dwdipz@poczta.onet.pl lub fax – 75 717 23 06 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
2/ Najpóźniej w terminie 30 dni od dnia dokonania rezerwacji pisemnej należy dokonać
wpłaty zaliczki w wysokości 30% pełnej kwoty odpłatności za pobyt grupy.
3/ Placówka nie jest przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo.
4/ Przyjazd osób towarzyszących (rodziców) jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu
warunków pobytu; ww. osoby będą zakwaterowane w pokojach gościnnych poza grupą.

