„SCENARIUSZ SPOTKANIA Z RODZICAMI W INTERNACIE”
Cel spotkania:
- wzajemne poznanie, identyfikacja środowiska rodzinnego ucznia,
- omówienie Regulaminu Internatu oraz zasad panujących w placówce.
Czas zebrania: 90 minut
Metody: pogadanka, prezentacja, wywiad, dyskusja, burza mózgów
Formy: zbiorowa
Środki dydaktyczne: Regulamin placówki, procedury interwencji kryzysowej, kartki z
oświadczeniami do podpisania, kalendarz roku szkolnego, kartki, mazaki, zdjęcia
Czynności wstępne:
- odpowiednie ustawienie ławek w podkowę lub półokrąg w celu zminimalizowania
dystansu i lepszego samopoczucia,
- przygotowanie słodkiego poczęstunku i napojów,
- zadbanie o miejsce gdzie można zdjąć okrycia wierzchnie

Spotkanie z rodzicami w Internacie
Przebieg spotkania

Uwagi

1. Przywitanie rodziców/opiekunów
2. Przedstawienie siebie i kadry internatu
3. Omówienie celu spotkania oraz czasu
trwania zebrania
4. Prezentacja rodziców w paru słowach oraz
swojego dziecka

Zastosowano kartki, na których rodzice mieli
za zadanie narysować kwiat i na każdym
płatku wpisać co ich wyróżnia, w samym
środku napisać co ich łączy, następnie
nastąpiła prezentacja każdego z nich.
Rodzice w paru zdaniach prezentują swoje
dziecko (pozytywne cechy, zainteresowania)

5. Wybór przedstawicieli Rady Rodziców

Poprzez tajne głosowanie (rodzice na
karteczkach wpisują swoich kandydatów,
następnie zliczane są głosy)

6. Omówienie Regulaminu oraz dokumentów Udostępnienie w formie papierowej
regulujących pracę placówki
Regulaminu, procedur interwencji
kryzysowej, planu pracy opiekuńczowychowawczej, przepisów BHP, kalendarza
roku szkolnego, w tym imprez internackich
7. Przygotowanie informacji i oświadczeń
związanych z zamieszkaniem w internacie Formularze w formie papierowej do
(harmonogram, zgody na wyjścia, opłaty) zapoznania się i podpisania przez rodziców
8. Omówienie wzajemnych oczekiwań,
sposobu i częstotliwości komunikowania
się

Burza mózgów, zapisanie wzajemnych
oczekiwań w formie kontraktu

9. Zaproszenie rodziców na wystawę
fotograficzną prezentującą działania
podejmowane w placówce oraz prac i
wytworów plastycznych młodzieży

Zdjęcia oraz prace plastyczne umieszczone w
gablotach na korytarzu

10. Zakończenie zebrania – podziękowanie
za przybycie, ustalenie daty i treści
kolejnego spotkania oraz zaproszenie do
dokładnego obejrzenia budynku oraz
pokoi mieszkalnych
11. Pożegnanie
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