Uczniowie płockich szkół i placówek oświatowych mają możliwość
skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki
oświatowe z terenu naszego miasta w okresie ferii zimowych, tj. w dniach 16
– 29 stycznia br. Swoje propozycje organizacji zajęć zgłosiły:

۩ Szkoła Podstawowa Nr 1 (ul. Pasaż V. Karadziča 1) proponuje:

Lp.

1.

Rodzaj zajęć

Obóz sportowy

Termin

15-27.01.br.

Miejsce

Liczba
uczniów

Wisła

Opiekunowie

Źródło
finansowania

M. Stasiak

910 zł od uczestnika
+1600 z budżetu
szkoły

4

2.

Koło języka
angielskiego,
włoskiego i Klub
Odkrywców

17-19.01.br.
w godz. 9.00-11.00
24-26.01.br.
w godz. 10.00-11.00

szkoła

15

B. Karlak

Budżet szkoły

3.

„Ferie z
komputerem”

23-27.01.br.
szkoła
w godz. 10.00 – 11.30

6-8

A. Bogiel

Budżet szkoły

4.

Koło
dziennikarskie

16-20.01.br
w godz.10.00-12.00

szkoła

chętni

K. Grumanowska Budżet szkoły

5.

„Sportowe ferie”

16-27.01.br
w godz. 9.00-12.00

szkoła

chętni

Górecki,
Stępniewska,
Antczak

Budżet szkoły

6.

Język angielski

16-19.01.br
w godz. 9.00-10.00
23-26.01.br
w godz. 9.00-10.30

szkoła

20

J. Wiśniewska

Budżet szkoły
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۩ Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. Cicha 12a) organizuje:
dla wszystkich chętnych uczniów:

Lp.

Rodzaj zajęć

Termin

Prowadzący

1.

Turniej piłki siatkowej uczniów kl. IV - VI

18 stycznia
godz. 9.00 - 12.00

S. Tyński

2.

Turniej piłki nożnej uczniów kl. IV - VI

16 stycznia
godz. 9.00 - 12.00

A. Śmiechowska

3.

Gry komputerowe dla uczniów kl. IV - VI

20 stycznia,
godz. 9.00 – 12.00

E. Tyszka

4.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów kl. I - 23 stycznia,
III
godz. 9.00 – 12.00

A. Sarnowska

5.

Gry stolikowe - zajęcia w świetlicy szkolnej dla
uczniów klas I - VI

M. Karpińska

25 stycznia,
godz. 9.00 - 12.00

۩ Szkoła Podstawowa Nr 6

(ul. 1-go Maja 11):
Chęć udziału w zajęciach zgłosiło ogółem ok. 150 uczniów, dla których szkoła
zaplanowała następujące formy zajęć:

Lp.

Rodzaj zajęć

1. Zajęcia wychowawczoprofilaktyczne „Spójrz
inaczej”

Termin

16 – 20
stycznia br.

Miejsce

Szkoła

Prowadzący

H. Fabiszewska
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Lp.

Rodzaj zajęć

Termin

Miejsce

Prowadzący

2. Zajęcia turystycznorekreacyjne

16 – 20
stycznia br.

Szkoła, Biuro Wystaw
Artystycznych, ZOO, Muzeum
Mazowieckie, Starówka
Płocka, Wzgórze Tumskie

I. Karska

3. Zajęcia sportowe

Całe ferie

Szkoła, pływalnie miejskie,
lodowisko

W. Lewandowski,
T. Dolny,
M. Żołnowski

4. Zajęcia wychowawczo22 – 26
profilaktyczne „Przemoc stycznia br.
w rodzinie”

szkoła

A. Garwacka

5. Zajęcia taneczne

22 – 26
stycznia br.

szkoła

K. Fabiszewska

7. Zajęcia wychowawczoprofilaktyczne „Siedem
kroków”

22 – 26
stycznia br.

szkoła

E. Zarzycka

۩ Szkoła Podstawowa Nr 13 (ul. Sierpecka 15):

Na dni ferie zaplanowano:

Lp.

1.

Data

16.01.br

Rodzaj zajęć

Miejsce

Gry i zabawy sportowe Boisko szkolne
na śniegu

Liczba
uczniów

25

Opiekunprowadzący

J. Portalski

Finansowanie

Budżet szkoły
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Lp.

Data

Rodzaj zajęć

2.

17.01.br.

Turniej tenisa
stołowego

3.

17.01.br.

Rozrywka z
komputerem

4.

18.01.br

Wyjazd na basen

5.

19.01.br

6.

20.01.br.

Miejsce

szkoła

Liczba
uczniów

Opiekunprowadzący

Finansowanie

15

J. Portalski

Budżet szkoły

20

A. Stawicka

Budżet szkoły

PM
„Podolanka”

20

J. Portalski

Budżet szkoły i 8
zł./os. rodzice
uczniów

Zabawy ruchowe

„Eldorado”
Płock

30

M. Nowak i D. Budżet szkoły i 10
Pilitowska
zł./os. rodzice
uczniów

Wyjazd na basen

PM
„Podolanka”

15

A. Krysiak

Budżet szkoły i 8
zł./os. rodzice
uczniów

۩ Szkoła Podstawowa Nr 16 (ul. Piasta Kołodzieja 7):
Organizowany jest obóz sportowy dochodzeniowy dla klas sportowych piłki ręcznej dziewcząt i
chłopców na sali SP 16 oraz obiektach G Nr 1, ZSCE PKN, MZOS – hala w Borowiczkach.
Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez 4 nauczycieli wychowania fizycznego. Liczba
uczestników – 85 (45 dz. I 40 chł.). Harmonogram zajęć w opracowaniu.

۩ Szkoła Podstawowa Nr 17 (ul. Miodowa 13a):

Organizuje:
– obóz kondycyjno – sportowy dla 14 uczniów z klasy pływackiej w Białym Dunajcu terminie 14
- 23. 01. br.;
– obóz kondycyjno – sportowy w formie stacjonarnej, przygotowujący do uczestnictwa w
Mistrzostwach Polski

۩ Szkoła Podstawowa Nr 20

(ul. Korczaka 10) proponuje:

Zajęcia sportowe dla 70 uczniów podzielonych na 3 grupy, w wymiarze czterech godzin
dziennie od 16 do 27 stycznia br. Prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego. Środki
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finansowe na realizacje zadania z budżetu szkoły (wynagrodzenie nauczycieli), budżetu miasta i
od rodziców uczniów (posiłki regeneracyjne).

۩ Zespół Szkół Nr 2

(ul. Chopina 62) proponuje:

Zaplanowano w dniach 16 – 27 stycznia br. zajęcia sportowe dla w wymiarze 4 zajęć dziennie
po 2 godziny lekcyjne, dla grup 15-o osobowych. Zajęcia prowadzone będa przez nauczycieli
wychowania fizycznego. Koszt organizacji zajęć w kwocie ok. 3.000 zł pokryje szkoła z własnego
budżetu. Szczegółowy harmonogram w opracowaniu.

۩ Szkoła Podstawowa Nr 22 (ul. Czwartaków 6):
Zaplanowano zajęcia sportowo-rekreacyjne z akcentem na naukę i doskonalenie podstawowych
umiejętności gry w piłkę nożną. Będą sie one odbywać w poniedziałki, środy i czwartki w godz.
10.00 -11.30. Przewiduj e się 24-28 chętnych. Zajęcia będzie prowadził M. Parzuch. Koszt zajęć
finansuje budżet szkoły.

۩ Szkoła Podstawowa Nr 23 (ul. Walecznych 20):
Zaplanowano zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkolnej hali sportowej trzy razy w tygodniu dla
grupy ok. 60 uczniów, prowadzone przez 3 nauczycieli wychowania fizycznego. Koszty
prowadzenia zajęć pokryje budżet placówki.

۩ Gimnazjum Nr 2 (ul. Jakubowskiego 10) organizuje:
Przez całe ferie, codziennie od poniedziałku do piątku:
– w godz. 9.00 - 13.00 przez całe ferie odbywać się będą zajęcia sportowe:
- w godz. 9.00 – 13.00 - Szkolna Kawiarenka Internetowa ;
- w godz. 11.00 – 12.30 - zajęcia "Gry i zabawy z jęz. angielskim"
- w godzinach 11.00 – 13.00 – czynna świetlica szkolna
Odbywać się będą również:
- zajęcia muzyczne (podstawy gry na gitarze) – w dniach 16, 18, 24 i 26 stycznia w godzinach
10.00 – 12.00;
- Dyskusyjny Klub Filmowy (ekranizacje szkolnych lektur) /17 stycznia w godz. 9.00 – 11.00; 19
stycznia w godz. 10.00 - 12.00 oraz 23 i 25 stycznia w godzinach 9.00 – 11.00;
- zajęcia plastyczne – w dniach 17 i 19 stycznia w godzinach 11.00 – 12.30;
- Na dni 17 i 24 stycznia w godz. 10.00 - 12.00 zaplanowano również dwa krótkie rajdy
turystyczne.

۩ Gimnazjum Nr 3 (ul. Krakówka 4) proponuje:
w dniu 16. 01:
• zajęcia sportowe - w godz. 10.00 – 11.30 – piłka siatkowa chłopców (prow. M. Piotrowski);
• koło polonistyczne - w godz. 9.00 – 11.00 (prow. E. Chmura);
• zajęcia informatyczne - w godz. 9.00 – 11.30 „Wędrówki po Internecie” dla kl. I (prow. M.
Boćkowska);
w dniu 17. 01.:
• zajęcia sportowe - w godz. 10.00 – 11.30 - piłka siatkowa dziewcząt (prow. A. Bieniek);
• zajęcia sportowe - w godz. 12.00 – 13.30 - piłka koszykowa chłopców (prow. M. Piotrowski);
• warsztaty recytatorskie - w godz. 9.00 – 11.00 (prow. A. Wiśniewska);
• zajęcia informatyczne - w godz. 9.00 – 11.30 „Wędrówki po Internecie” dla klas I-II (prow. M.
Boćkowska);
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w dniu 18. 01.:
• zajęcia sportowe - w godz. 10.00 – 11.30 - piłka siatkowa dziewcząt KL. III (prow. A.
Bieniek);
• zajęcia sportowe - w godz. 12.00 – 13.30 - piłka siatkowa chłopców (prow. M. Piotrowski);
w dniu 19. 01.:
• zajęcia sportowe - w godz. 10.00 – 11.30 - piłka siatkowa dziewcząt (prow. A. Bieniek);
• zajęcia sportowe - w godz. 12.00 – 13.30 - piłka koszykowa chłopców (prow. M Piotrowski);
w dniu 23. 01.:
• zajęcia sportowe - w godz. 10.00 – 11.30 - piłka siatkowa chłopców (prow. T Śmiechowski);
• zajęcia sportowe - w godz. 12.00 – 13.30 - unihokej dziewcząt (prow. A. Bieniek);
• koło matematyczne - w godz. 10.00 - 11.30 (prow. J. Wernik)
w dniu 24. 01.:
• warsztaty dziennikarskie dla redaktorów „Wózka Trójki” w godz. 9.00 – 11.30 (prow. D.
Czekaj)
• zajęcia sportowe w godz. 10. 00 – 11.30 – piłka nożna dziewcząt (prow. T. Śmiechowski),
• zajęcia informatyczne „Wędrówki po Internecie” dla uczniów klas III – w godz. 9.00 – 11.30
(prow. M. Boćkowska),
• zajęcia w laboratorium chemicznym w godz. 10.00 – 11.30 (prow. D. Karpisz),
• zajęcia Klubu Europejskiego w godz. 9.00 – 11.30 (prow. T. Piekarski)
w dniu 25. 01.:
• zajęcia w laboratorium chemicznym w godz. 10.00 – 11.30 (prow. D. Karpisz),
• zajęcia sportowe - w godz. 10.00 – 11.30 - piłka siatkowa chłopców (prow. T Śmiechowski);
• zajęcia ekologiczne w godz. 9.00 – 11.30 (prow. J. Grommunt),
• warsztaty o historii regionu „Śladami bohaterów” w godz. 9.00 – 11.30 (prow. T. Piekarski),
• zajęcia informatyczne „Wędrówki po Internecie” dla uczniów klas III – w godz. 9.00 – 11.30
(prow. M. Boćkowska),
w dniu 26. 01.:
• zajęcia sportowe w godz. 10. 00 – 11.30 – piłka nożna chłopców (prow. T. Śmiechowski),
• zajęcia w laboratorium chemicznym w godz. 10.00 – 11.30 (prow. D. Karpisz),
Koszty zajęć w ilości 62 godzin pokryte zostaną z budżetu szkoły.

۩ Gimnazjum Nr 4 (ul. Miodowa 18):
Planowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych uczniów tej szkoły w dniach 16 – 23
stycznia br. w godzinach 10.00 – 11.30, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Zajęcia finansowane są z budżetu szkoły.

۩ Gimnazjum Nr 5 (ul. Królowej Jadwigi 4) proponuje:
Dla grupy 24 uczniów z klasy sportowej /piłka ręczna/ organizowany jest wyjazdowy obóz
sportowy w Głuchołazach w dniach 15-21 stycznia br. W placówce zaplanowano również zajęcia
sportowe z takich dyscyplin jak:

Lp.

Rodzaj zajęć

Miejsce

Termin

Liczba
uczniów

Opiekunowie

Źródło
finansowania
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Lp.

Rodzaj zajęć

Miejsce

Termin

Liczba
uczniów

Opiekunowie

Źródło
finansowania

1.

Tenis stołowy

szkoła

25-26.01.06
godz. 9.00-11.00

40

M. Sroka

Budżet szkoły

2.

Koszykówka

jw.

25-26.01.06
godz. 9.00-11.00

20

A. Łabuś

Budżet szkoły

3.

Piłka ręczna

jw.

16-20.01.06
godz. 9.00-11.00

20

J. Stawicki

Budżet szkoły

4.

Pływanie

PM
„Jagiellonka”

16-20.01.06
godz. do ustalenia

16

M. Wierciński

Budżet szkoły

5.

Pływanie

PM
„Kobylanka”

23-27.01.06
godz. do ustalenia

16

M. Wierciński

Budżet szkoły

6.

Piłka siatkowa szkoła

16-20.01.06
23-27.01.06r.
godz. 9.00-11.00

20

P. Kamiński

Budżet szkoły

7.

Piłka nożna

szkoła

23-27.01.06
godz. 9.00-11.00

30

M. Lig

Budżet szkoły

8.

Piłka ręczna

szkoła

23-25.01.06
godz. 9.00-11.00

20

M. Skórski

Budżet szkoły

9.

Zajęcia
świetlicowe

szkoła

16-27.01.06
godz. do ustalenia

40

G. Sieradzki

SKF „Wisła”
Płock

W zajęcia mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie szkoły.
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۩ Gimnazjum Nr 6 (al. Jachowicza 20) proponuje:
Na okres ferii zaplanowano zajęcia sportowe na szkolnej sali gimnastycznej z dyscyplin: piłka
siatkowa (dziewcząt i chłopców), koło taneczne, koszykówka (dz. I chł.).
Terminy i czas zajęć:
– I tydzień ferii (od poniedziałku do piątku) - od 8.00 do 15.30;
– II tydzień ferii (od poniedziałku do środy) – od 8.00 do 14.00.
Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III w
grupach 15-20 osobowych. Finansowanie zajęć – budżet szkoły.

۩ Gimnazjum Nr 8 (ul. T. Kutrzeby) zaplanowało:
Sekcja koszykówki (opiekun P. Polańczyk) organizuje zajęcia w pierwszym tygodniu ferii,
codziennie w godzinach 9.00-12.00;
Sekcja siatkówki dziewcząt (opiekunki I. Ulicka i D. Hondzyńska)) organizuje obóz
dochodzeniowy 3 x tyg. dla 2 grup po 15 osób,
Kółko informatyczne (opiekunowie M. Bogiel i P. Kujawa) organizuje zajęcia tematyczne 3 x
tyg. dla grup 24-to osobowych.

۩ Zespół Szkół Nr 1

(ul. Piaska 5) proponuje:

W dniach 16 – 25 stycznia br. na obiektach sportowych placówki odbywać się będą zajęcia
sportowo - rekreacyjne dla chętnych uczniów, prowadzone przez 8 nauczycieli wychowania
fizycznego. Przewidywany udział ok. 200 uczniów. Szczegółowy harmonogram w opracowaniu.

۩ Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły (ul. 3 Maja 4):
W okresie ferii zimowych istnieje możliwość korzystania przez chętnych uczniów ze szkolnej
biblioteki, w dniach 18 i 19 stycznia, w godz. 13.00 – 15.00 oraz w dniach 24 i 26 stycznia w
godz. 12.30 – 15.00 – pod opieką nauczycieli bibliotekarzy. Oprócz tego w dniach 17, 19, 24 i 26
stycznia w godz. 12.00 – 13.00 na sali gimnastycznej będą się odbywać zajęcia sportowe z
siatkówki pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego.

۩ Zespół Szkół Technicznych

Al. Kilińskiego 4 organizuje:

W formie wyjazdowej:

- zgrupowanie sportowe wioślarzy w terminie 14 - 28 stycznia br. w Jarnołtówku k. Głuchołaz
dla 50 uczestników;
- zgrupowanie sportowe piłkarzy nożnych (młodzików) w terminie 16 - 25 stycznia br. dla
zawodników
- zgrupowanie sportowe piłkarzy nożnych (juniorów i juniorów młodszych) w terminie 16 – 23
stycznia br. W Mszanie Dolnej k. Rabki, dla 48 zawodników .

W formie stacjonarnej:

- zgrupowanie sportowe wioślarzy na obiektach sportowych szkoły i Płockiego Towarzystwa
Wioślarskiego w terminie 16 – 28 stycznia br. dla 60 zawodników;
- zgrupowanie sportowe badmintonistów na szkolnych obiektach sportowy w terminie 16 - 28
stycznia br. dla 20 zawodników,
- zgrupowanie sportowe dla piłkarzy nożnych na szkolnych obiektach sportowych w terminie 16
- 28 stycznia br. dla 20 sportowców,
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- zajęcia sportowe dla młodzieży na szkolnej sali gimnastycznej (piłka nożna, koszykówka,
siatkówka, lekka atletyka) i siłowni pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego w
terminie 16 – 27 stycznia br.,.
Ponadto planowane są zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych dla chętnych uczniów.
Udostępniona zostanie również pracownia internetowa.

۩ Młodzieżowy Dom Kultury

proponuje:

Siedziba MDK im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9:
W czasie ferii zorganizowane będą zajęcia dla grupy 30-osobowej dzieci w wieku 8-13 lat, w
godz. 9.00 – 15.00 (od poniedziałku do piątku zajęcia artystyczne i sportowo-rekreacyjne, zabawy
integracyjne, konkursy, lodowisko, sanki, spacery). Zajęcia grup muzycznych, badmintona,
szachów odbywają się w czasie ferii zgodnie z planem. Ponadto 30 osobowa grupa dzieci będzie
uczestniczyła w „Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych” w Warszawie. Koszt udziału
ponoszą rodzice dzieci wys. 200zł. Opiekę stanowić będą nauczyciele MDK.
16. 01. w godz. 9 –15: Zimowo i radośnie witamy w Domu Króla Maciusia – zapoznanie z
programem ferii, “Przełamywanie lodów” – zabawy integracyjne w Domu Maciusia i w plenerze
17. 01. w godz. 9 – 15: Wodne igraszki – zabawy na pływalni Jagiellonka. "Magia naszej
wyobraźni" – konkurs plastyczny
18. 01. w godz. 9 – 15: My się zimy nie boimy – zabawy na śniegu (konkurs na najładniejszego
bałwanka, zjeżdżanie na sankach). Szukamy rzeczy niezwykłych w świecie przyrody. "Mała
olimpiada" – zajęcia sportowe w sali MZOS
19. 01. w godz. 9 – 15: Wszystko o czym chcemy pamiętać – tworzenie plastycznej kroniki ferii.
Zwiedzanie zbiorów secesji w Muzeum Mazowieckim
20. 01. w godz. 9 – 15: Coś z niczego dla każdego – projektujemy z papieru stroje na bal
karnawałowy. Skoki i podskoki – kolorowe szaleństwo w sali Eldorado
23. 01. w godz. 9 – 15: Poznajemy bohaterów – wyprawa do Straży Pożarnej (zwiedzanie,
rozmowy ze strażakami, zapoznanie z pracą straży, oglądanie sprzętu). Bal karnawałowy –
zabawy taneczne i gry dla każdego, kto chce się z nami bawić
24. 01. w godz. 9 – 15: "Wodne dzieci" – zabawy na pływalni Jagiellonka. Wyścigi i swawole –
zajęcia sportowe w sali MZOS
25. 01. w godz. 9 – 15: Ciekawostki ze świata zwierząt – wyprawa do ZOO. "Zwierzaki cudaki" –
działania plastyczne z masy solnej
26. 01. w godz. 9 – 15: Bal na lodzie – zabawy na lodowisku miejskim. Szybciej, wyżej, mocniej
– gry i zabawy ruchowe. Świat fantazji i fikcji –plastyczna kronika ferii
27. 01. w godz. 9 – 15: Kto sprytniejszy, kto silniejszy? – konkursy w których nie ma
przegranych. Zima dla nas nie jest zła – zabawy na zakończenie ferii
Ponadto w filii "eMDeKuś" w SP Nr 23 na osiedlu Podolszyce Północ w godzinach 9.00 – 15.00,
od poniedziałku do piątku organizowane będą zajęcia świetlicowe i rekreacyjne, pod opieką
nauczycieli. Szczegółowy harmonogram jest w opracowaniu.
Ogród Jordanowski MDK /Rogatki Warszawskie/ zaprasza w godz. 11.00 - 16.00 na zajęcia
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez nauczycieli i instruktorów.
Uwaga:
Zajęcia w grupach muzycznych (gra na gitarze, gra na perkusji, zespoły instrumentalnowokalne) odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych. Próby zespołów młodzieżowych
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odbywać się będą zgodnie z planem. Dla członków Uczniowskiego Klubu Badmintona zajęcia
realizowane są zgodnie z rocznym planem pracy.
Więcej informacji nr telefonu: 364 77 10, 364 77 11

۩ HZPiT „Dzieci Płocka”

W terminie 16 - 22. 01. br. organizowany jest obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Ośrodku
Edukacyjnym Lasów Państwowych w miejscowości Jedlnia k. Radomia dla 90 uczestników członków zespołu. Opiekę sprawować będzie 8 osób kadry.
Koszt całkowity wyjazdu – 44.900,00.
Odpłatność uczestników – 360,00 / os.
Pozyskane środki budżetowe – 10.000,00
Koszt transportu – 2.500 – sponsorowany przez PPKS SA w Płocku

Filie Książnicy Płockiej (ul. T. Kościuszki 6), tel. 268 00 32
Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2), tel. 262 27 69
16 – 27. 01.br. w godz. 12.00 – 14.00: Czytam, wiem, tworzę - działania animacyjne na
podstawie tekstów literackich Astrid Lindgren; “Pippi urządza bal” pożegnanie ferii zimowych
(27.01 w godz. 16.00 – 18.00), “Pippi urządza bal” pożegnanie ferii zimowych dla najmłodszych
czytelników (28.01 w godz. 11.00 – 13.00)

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 268 00 48:
16 – 27. 01. w godz. 12.00 – 13.00: „Przyjaciele z bajek Walta Disneya” – zabawy czytelnicze dla
miłośników książek m.in.: “Walt Disney – człowiek o wielkiej wyobraźni, wielkiej odwadze i
wielkim sercu” - poznajemy twórcę bajek dla dzieci (16.01), “Alladyn” – oglądamy film i robimy
teatrzyk (20.01), “Disneyowski świat w miniaturze” – charakterystyka bohaterów “Dawno temu
w trawie” i zajęcia plastyczne (24.01), “Bal u Kopciuszka” – baśniowa impreza muzyczna na
zakończenie ferii (27.01)

Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskiego 11), tel. 263 01 05
16 – 27. 01. w godz. 12.00 – 14.00: My się zimy nie boimy - zajęcia dla dzieci m.in. Książka
pomaga dzieciom odkrywać świat – poznajemy znaczenie niektórych powiedzeń (poniedziałki),
Bon czy ton – savoir vivre dla dzieci (środy), spotkanie z baśniami braci Grimm – zajęcia dla
dzieci młodszych (piątki)

Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywoustego 3), tel. 263 34 28
19. 01. w godz. 10.00 – 12.00: Koła, skrzydła, żagle – historia techniki, zajęcia dla dzieci
26. 01. w godz. 10.00 – 12.00: Zimowy sen niedźwiedzia – zachowanie i zwyczaje zwierząt,
zajęcia dla dzieci na podstawie literatury

Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel. 263 67 80
16 – 27. 01. w godz. 11.00 – 13.00 (w dni powszednie, oprócz czwartków): “W pałacu
Królowej Śniegu” zajęcia dla dzieci m.in.: projektowanie pałacu zimowego
(poniedziałki), “Świat Internetu” – jak poszukiwać informacji (piątki)

Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych 20), tel. 263 46 92
16 – 27. 01. w godz. 11.00 – 14.00 (w dni powszednie, oprócz czwartków): Szranki i konkury zajęcia dla dzieci m.in.: “Dwór książęcy i jego mieszkańcy” – wykonywanie makiety oraz nauka
tańca dworskiego, Ostrożności nigdy dość – spotkanie z Bożeną Romuzgą z Sekcji Prewencji KM
Opracowanie własne Oddziału Oświaty na podstawie informacji z placówek oświatowych, WOK. II i WZS
Sporządzili: Renata Marszałek, Andrzej Wojciechowski , Alicja Piasecka

10

Policji w Płocku (24.01), Jak to w dawnej Polsce było – spotkanie z Płocką Drużyną Kuszniczą
połączone z balem rycerskim (27.01)

Filia biblioteczna nr 9 (ul. Orzechowa 5a), tel. 266 87 06
16 – 27. 01. w godz. 10.30 – 11.30 (w poniedziałki i wtorki): koło małych przyjaciół książek,
spotkania z udziałem opiekunów
18 – 20. 01. w godz. 10.30 – 12.30: zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 9 lat m.in.: „Czytamy i
słuchamy polarnych opowieści Centkiewiczów. Co czytali nasi dziadkowie?”
25 – 27. 01. w godz. 10.30 – 12.30: zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 9 lat m.in.: „Co robią zwierzęta
zimą?” – spotkanie z pracownikiem zoo. „Taniec z płatkami śniegu” – zabawa karnawałowa

Filia biblioteczna nr 10 (ul. Borowicka 3), tel. 264 88 60
16 – 27. 01. w godz. 10.00 – 12.00 (w dni powszednie, oprócz czwartków): projekcje filmowe i
gry stolikowe dla dzieci
19.01 i 26. 01. w godz. 10.00 – 12.00, działania animacyjne z książką - „Podróż do Krainy
Wyobraźni. Odwiedziny u zimowych wróżek”.

Filia biblioteczna nr 11 (ul. Armii Krajowej 1a), tel.263 54 31
19. 01 i 26. 01. Kolorowe zaplatanie – to ci się spodoba! – nauka filofun (zaplatanie kolorowych
żyłek) oraz czytanie literatury związanej z wykonywanymi plecionkami

Filia biblioteczna nr 12 (ul. Browarna 8), tel. 367 44 67
18. 01. w godz. 12.00 – 14.00: Nasze ptaki – czytamy książkę, uczymy się rozpoznawać głosy
ptaków
20. 01. w godz. 12.00 – 14.00: Każde dziecko to potrafi – budujemy karmnik dla ptaków
25. 01. w godz. 12.00 – 14.00: Ciekawe dlaczego gęsi odlatują do ciepłych krajów – czytanie i
zajęcia plastyczne
27. 01. w godz. 12.00 – 14.00: “Makrokosmos – podniebny taniec” – projekcja filmu i zajęcia
plastyczne

Filia biblioteczna nr 13 (ul. Norwida 7a), tel. 269 20 25
16 – 27. 01. w godz. 11.00 – 13.00 “Opowieści ze Stumilowego Lasu” - zajęcia edukacyjne dla
dzieci w wieku 8 – 11 lat na podstawie twórczości A. Milne
16 – 27. 01. w godz. 13.00 – 15.00 (w poniedziałki i piątki): koło miłośników sztuki “Tęcza” –
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Miejskie Centrum Sportu (ul. Sportowa 3), tel. 267 50 40
Lodowisko czynne codziennie w godz. 10.00 – 13.00 i 16.00 - 22.00. Dzieci i młodzież

szkolna:

w dni powszednie 2 zł. za 45 min.
w soboty i niedziele 3 zł. za 45 min.
W dniu 20.01.br. od godz. 10.00 odbędzie się impreza p/n „Feryjny Turniej w Tenisie Ziemnym”
- wstęp wolny

Lodowisko na Starym Rynku (tel. 0 692 627 142)
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Czynne w godz. 10.00 – 22.00, wstęp wolny, wejścia o pełnych godzinach. Przerwa w
wypożyczeniu łyżew w godz. 14.00 – 16.00
W dniu 25.01. godz. 10.00 odbędzie się „Bal karnawałowy na lodzie”- wstęp wolny

Pływalnia Miejska “Podolanka” (ul. Czwartaków 6), tel.267 83 20
W dniach 16 – 27.01. wstęp dla dzieci szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej za
okazaniem ważnej legitymacji szkolnej 2 zł za 60 min.
W dniach 27 – 29.01. godz. 10.00 Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów Młodszych
- 16 lat - wstęp wolny

Pływalnia Miejska “Jagiellonka” (ul. 3-go Maja 4), tel. 262 58 69
W dniach 16 – 27. 01. dla dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej
wstęp: 1,5 zł za 60 min.
W dniu 19. 01 godz. 10: impreza p/n „Ferie na wesoło” - wstęp wolny

Pływalnia Miejska (ul. Kobylińskiego 28), tel. 262 51 86
W dniach 16 – 27. 01.br. wstęp dla dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji
szkolnej 1 zł za 60 min.
W dniach 18. 01. godz. 10: „Ferie na wesoło” - wstęp wolny

Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywoustego 3), tel. 263 35 60
wraz z klubami osiedlowymi: Łukasiewicza, Kochanowskiego, Dworcowa
W dniach 16 – 27.01. od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-15.30: Zimowe Show – Akcja
Zima 2006 -zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci i młodzieży; wstęp wolny
W dniu 20.01. godz. 10: w klubie Osiedla Kochanowskiego (ul. Obrońców Westerplatte 6 A)
odbędzie się „:Festyn na lodzie” - impreza dla dzieci i młodzieży.
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W okresie ferii zimowych wszystkie świetlice miejskie czynne będą w
godzinach przedpołudniowych od 800 do 1600, natomiast Kluby Profilaktyki
Środowiskowej w godzinach od 900 do 1500, poza Klubem „Oratorium Księdza
Bosko”, który będzie czynny w godz. 1500 – 2100.
Ferie zimowe to czas wypoczynku po okresie wytężonej nauki szkolnej,
dlatego też zajęcia w Klubach Profilaktyki Środowiskowej i świetlicach będą miały
charakter rekreacyjny, służyły dobremu wypoczynkowi, ale jednocześnie nie będą
pozbawione działań wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych.
Podczas ferii zostaną zorganizowane spotkania integracyjne dzieci i młodzieży
uczestniczących do świetlic i klubów, wspólne rozgrywki na halach sportowych,
różnego rodzaju turnieje, dyskoteki, zabawy i konkursy.
Ferie zimowe to także dobry czas na poprawienie sprawności fizycznej dzieci.
Dzieci uczęszczające do Klubów i świetlic będą miały organizowane zabawy na
śniegu i związane z nimi konkursy i turnieje. Będą także organizowane kuligi i
zimowe spacery po Płocku. Planowane jest korzystanie z obiektów sportowych w
Płocku – hale sportowe, pływalnie miejskie oraz lodowiska miejskie. Ponadto dzieci
będą mogły uczestniczyć w zajęciach świetlicowych takich jak: wspólne czytanie
książek, oglądanie filmów i bajek, bale karnawałowe, zajęcia plastyczne, gry i
konkursy itp.
Podczas ferii w świetlicach zostanie prowadzona akcja dokarmiania ptaków,
porzuconych psów i kotów. Dzieci przeprowadzą zbiórkę suchej karmy i zawiozą
do schroniska dla zwierząt w Płocku.
W czasie ferii zostaną również przeprowadzone zajęcia o charakterze
profilaktycznym. Podczas tych zajęć będą poruszane tematy przyjaźni,
poszanowania innych oraz kształcone umiejętności interpersonalne i
komunikacyjne.
W tym roku w czasie ferii zimowych przypada również Dzień Babci i
Dziadka. Uczestnicy klubów i świetlic przygotują spotkania dla swoich babć i
dziadków, podczas których zaprezentują programy artystyczne i wręczą
przygotowane przez siebie upominki. Ponadto planowane są liczne wyjścia, m.in.:
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do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, kina, Muzeum Mazowieckiego, Książnicy
Płockiej
Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic miejskich i Klubów Profilaktyki
Środowiskowej będzie korzystać z atrakcji organizowanych w mieście Płocku.
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