
Plan działań – Harcerski Tydzień w SP Nr 1 

I. Poniedziałek 
Trzecia godzina lekcyjna – harcerze pukając od klasy do klasy, będą informować uczniów klas 
IV-VI o planowanej akcji – przerwa w lekcji nie powinna przekroczyć 5 min. 
17.00 Drużyna Wędrownicza przygotowywać będzie swój element harcerskiego zakątka. 
 

II. Wtorek 
7.00 – 8.00 Harcerze przed wejściem do Szkoły będą rozbijać namiot oraz wykonywać pewne 
elementy Pionierki Harcerskiej, jednocześnie rozdawane będą informacje na temat zadań do 
wykonania (dla chętnych) oraz o terminie planowanej zbiórki. 
10.35 (długa przerwa po trzeciej lekcji) – czas dla uczniów do wykonania zapowiedzianych 
zadań, ze szkolnych głośników będą grane w tym czasie harcerskie piosenki. 
16.00 – zbiórka organizowana przez Drużynę Wędrowniczą dla Uczniów Szkoły, jednocześnie 
drużyna harcerska przygotowuje swoją część harcerskiego zakątka. 
 

III. Środa 
10.35 (długa przerwa po trzeciej lekcji) – czas dla uczniów do wykonania zapowiedzianych 
zadań – informacja o zadaniach do wykonania zostanie przekazana uczniom przez Harcerzy, 
ze szkolnych głośników będą grane w tym czasie harcerskie piosenki 
16.00 – zbiórka organizowana przez Drużynę Harcerską dla Uczniów Szkoły, jednocześnie 
drużyna starszoharcerska przygotowuje swoją część harcerskiego zakątka. 
 

IV. Czwartek 
10.35 (długa przerwa po trzeciej lekcji) – czas dla uczniów do wykonania zapowiedzianych 
zadań – informacja o zadaniach do wykonania zostanie przekazana uczniom przez Harcerzy, 
ze szkolnych głośników będą grane w tym czasie harcerskie piosenki 
16.00 – zbiórka organizowana przez Drużynę Starszoharcerską dla Uczniów Szkoły. 
Podczas zebrania z rodzicami klas IV-VI instruktor ZHP będzie chciał przedstawić krótką 
informację rodzicom odnośnie możliwości zapisu dziecka do drużyny harcerskie. (max 5 
min) 
 

V. Piątek 
10.35 (długa przerwa po trzeciej lekcji) – czas dla uczniów klas I-III do wykonania 
zapowiedzianych zadań, ze szkolnych głośników będą grane w tym czasie zuchowe piosenki 

Dni od Wtorku do Czwartku przeznaczone są głównie dla uczniów klas IV-VI, jadnak nie ma 
przeciwwskazań jeżeli udział w tych dniach będą brać uczniowie klas młodszych. 

Piątek natomiast kierowany jest wyłącznie dla uczniów klas I-III. Proszę, aby wychowawcy tych 
klas przekazali klasie w piątek rano informację o możliwości wzięcia udziału w zabawie. 

Wszystkie zbiórki o godzinie 16.00 rozpoczynać się będą przy stworzonym zakątku harcerskim 
(Galerii). Zbiórki trwać będą 1,5 godziny.  

O zadaniach do wykonania uczniowie będą informowani codziennie (poza wtorkiem), po 
rozpoczęciu długiej przerwy, przy powstałym zakątku harcerskim. Rozliczenie zadań następować 
będzie na popołudniowych zbiórkach – wykonanie (również udział) zadań jest przepustką do wzięcia 
udziału w popołudniowej zbiórce.  

Wszelkie informacje na temat organizowanej akcji oraz na temat tego co jest do wygrania 
znajdować się będą przy harcerskim zakątku na tablicy ogłoszeń.  

Uczniowie, którzy będą brać udział w harcerskim tygodniu będą mogli uczestniczyć w 
harcerskim starcie wraz z drużyną harcerską. Harcerski start odbędzie się w dniach 21-22.09 na 
stanicy harcerskiej w Lginiu. Informacje szczegółowe (w tym informacje dla rodziców) będą 
rozdawane uczniom na zbiórkach. 


