
WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE OŚWIATOWE PODCZAS FERII 

W PŁOCKU

Szkoła Podstawowa Nr 1

Dni tygodnia Rodzaj 
zaplanowanych 

zajęć lub obozów

Liczba godzin 
zaplanowana na 
realizację zajęć

Dane liczbowe dot. 
uczestników

Pierwszy 
tydzień ferii

Poniedziałek Zajęcia sportowe

Przygotowania do 
sprawdzianu 
zewnętrznego

4

2
2

17

24
24

Wtorek Zajęcia sportowe

Przygotowania do 
sprawdzianu 
zewnętrznego

4

2
2

17

24
24

Środa Zajęcia sportowe 4 17
Czwartek Zajęcia sportowe 4 17

Piątek Zajęcia sportowe 4 17

Szkoła Podstawowa Nr 6
Jak co roku organizowane są zajęcia  dla uczniów w okresie ferii zimowych pod hasłem 

„Bezpiecznie i zdrowo – ferie na sportowo”.
Rodzaje zaplanowanych zajęć:

 sportowo - rekreacyjne (różne dyscypliny)  

 wyjścia na lodowisko i pływalnię

 zajęcia muzyczno - taneczne

 plastyczno - techniczne

 wychowawczo – profilaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych oraz dzieci 
sprawiających trudności wychowawcze

 zajęcia turystyczne „Poznaj swoje miasto i okolice”

 zajęcia informatyczne

 zajęcia kulinarne

Liczba godzin zaplanowana na realizację zajęć:

Zajęcia – 6h dziennie (od 9:00 do 15:00)

W pierwszym tygodniu ferii – cztery grupy do południa, trzy grupy po południu 

W drugim tygodniu – trzy grupy



Zaplanowane miejsca i terminy realizacji wypoczynku:     

miejsce:   

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Płocku 

      lodowisko przy Miejskim Zespole Obiektów Sportowych  - ul. Sportowa

      pływalnia „Jagiellonka”

      Muzeum Mazowieckie i Diecezjalne

      ZOO

      Stare Miasto i Miejsca Pamięci Narodowej

      kino

termin:

Zajęcia odbywać się będą przez dwa tygodnie trwania ferii 

                        tj. 14-25 lutego 2011r. w godz. 9:00-15:00

Terminy zajęć poza szkołą będą uzgadniane na bieżąco

Dane liczbowe dot. uczestników

Zapisana liczba uczniów: łącznie 113 osób 
Niektórzy uczniowie będą uczęszczać na zajęcia przez dwa tygodnie (31 osób) 
Większość (82 osoby) – tylko w pierwszym lub w drugim tygodniu. 

I tydzień godz.   9:00 – 12:00 – 79 uczestników tj. cztery grupy
                      godz.12:00 – 15:00 – 67 uczestników tj. trzy grupy

II tydzień       godz. 9:00 – 15:00 – 68 uczestników tj. trzy grupy  

Szkoła Podstawowa Nr 11

Rodzaj i miejsce zajęć Liczba 

uczestników

Termin Ilość 

godzin
Zajęcia rozwijające twórczą aktywność 

uczniów – SP 11

12 22-25.02.2011r. 16

Zajęcia plastyczne z elementami 

terapeutycznymi – SP 11

12 22-25.02.2011r. 16

Zajęcia o charakterze treningu kreatywności- 

SP 11

8 22.02.2011 r. 4

Rajd pieszy –w terenie 10-15 16.02.2011 r. 4
Rajd pieszy – w terenie 10-15 16.02.2011 r. 4

Zajęcia literacko- dziennikarskie – SP 11 10 23.02.2011 r. 4
Zajęcia sportowe – SP11 15 21-24.02.2011r. 16
Zajęcia plastyczne- SP11 10 15-16.02.2011r. 10



Zajęcia informatyczne- SP11 10 15-16.02.2011r. 10
Zajęcia sportowo-rekreacyjne –SP11, SP20 16 14-18.02.2011r. 20

Rajd pieszy 10-15 16.02.2011r. 4
Rajd pieszy – w terenie 13 16.02.2011r. 4

Rajd pieszy 10 16.02.2011 r. 4
Rajd pieszy – w terenie 11 16.02.2011 r. 4

Szkoła Podstawowa Nr 12
W  zależności  od  zainteresowania  uczniów  i  rodziców  zaplanowano 

organizację  zajęć sportowych dla kl. IV – VI  i  świetlicowych dla kl. I – III,  w 
dniach 14 – 18 i 21 - 25 lutego 2011r. w godz. 10.00 – 13.00. Zajęcia dla ok. 50 
uczniów będą prowadzone przez 5 nauczycieli  SP 12.  

W okresie ferii zimowych na terenie placówki będzie realizowany projekt 
pt. „Bezpieczny Internet dla Małych i Dużych” współfinansowany ze środków 
The  Velux  Foundations  w  ramach  programu  mikrograntów  „Bezpieczne 
dzieciństwo”  Fundacji  Dzieci  Niczyje.  Program  jest  bezpłatny.  Prowadzony 
będzie  przez  Fundację  Na  Rzecz  Rozwoju  Potencjału  Ludzkiego  WINGS  OF 
HOPE.  Zaplanowano  zajęcia   dla  uczniów  kl.  IV  –  VI  i  ich  rodziców,  które 
odbywać się będą w terminach:

 16 i 18.02.11r.  w godz. 10.00 – 12.00 dla dzieci
 15 i 17.02.11r.  w godz.17.00 – 19.00 dla rodziców
 22.02.11r. –  debata rodziców i dzieci

Szkoła Podstawowa Nr 13

Data Rodzaj  zajęć. Liczba 
godzin

Liczba 
uczestników

Miejsce

14.02.2011 Gry i zabawy ruchowe.
Turniej gry „W zbijaka”

4 ok. 20 SP 13 w Płocku

15.02.2011 Gry i zabawy na śniegu.
Turniej piłki nożnej

4 ok. 20 SP 13 w Płocku

15.02.2011 Kręgle i kino 4 ok. 25 Kręgielnia i kino
w galerii „Wisła” w 

Płocku
15.02.2011 Kino, spacer po Starym 

Mieście
(poznawanie historii miasta)

4 ok. 20 Kino, Stare Miasto

15.02.2011 Kino. Zajęcia plastyczne
w galerii malarstwa

4 ok. 20 Kino, galeria 
„Mazovia”

16.02.2011 Zabawy w Eldorado 4 ok. 30 Eldorado w Płocku

Szkoła Podstawowa Nr 15
W okresie ferii w szkole odbywać się będą: zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, zajęcia 
taneczno-ruchowe, informatyczne, gry i zabawy ruchowe, konkursy, zajęcia sportowe
Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach - 50



Szkoła Podstawowa Nr 16

Rodzaj zajęć lub obozu
Liczba 
godzin

Miejsce i termin 
realizacji 

wypoczynku

Dane liczbowe uczestników
i kadry opiekunów

Piłka ręczna kl. IV 10 Sala gimnast. SP-16
14-18.II.2011r.
Godz. 900-1030

20 ucz. + 1 opiek.

Piłka siatkowa  kl. IV-VI 10 Sala gimnast. SP-16
14-18.II.2011r.
Godz. 1030-1200

20 ucz. + 1 opiek.

Sporty walki taekwondo 20 Sala gimnast. SP-16
21-25.II.2011r.
Godz. 900-1200

15 ucz. + 1 opiek.

Koszykówka 20 Sala gimnast. SP-16
14-18.II.2011r.
Godz. 1200-1500

15 ucz. + 1 opiek.

Piłka ręczna  kl. IV-V chł. + 
dziew. - obóz

20 Bielsk11-18.II.2011r. 15 ucz. + 1 opiek.

Szkoła Podstawowa Nr 17

Rodzaj zajęć Liczba 
godzin na 
realizację

Ilość uczniów Miejsce i termin

Obóz zimowy
z kursem narciarskim

6 Biały Dunajec
13.02.-21.02.br.

Zimowisko stacjonarne ok.200h 80-100 Szkoła Podstawowa Nr 17 Płock
14.02.-25.02.br.

 
Szkoła Podstawowa Nr 18

Rodzaj
zaplanowanych

zajęć

Liczba
godzin

Liczba
uczniów

Termin
realizacji

wypoczynku

Miejsce
realizacji

wypoczynku
opiekuńczo-

-wychowawcze 4 h ok. 15 14 -  25.02.2011
lodowisko

basen
kręgielnia

sportowo-
- rekreacyjne 4 h ok. 15 14 – 25.02.2011

lodowisko
basen, kręgielnia

sala gim.
sportowo-

-rekreacyjne 4 h ok.  15 14 – 25.02.2011
lodowisko

basen, kręgielnia
sala gim.

Edukacja ekologiczna i 
przyrodnicza 4 h ok.  10 14 – 25.02.2011

ZOO, RCEE,
Muzeum,



inne
zajęcia sportowo - 

rekreacyjne 4 h ok. 25 14 – 25.02.2011
sala gimnastyczna

godz. 10-14

Szkoła Podstawowa Nr 20
Zaplanowano na okres ferii:

1. Zimowiska o profilu lekkoatletycznym  dla uczniów klas IV, V, VI
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Płocku – hala sportowa, czas trwania zimowiska od 
14-18.02.,  21-25.02.2011  w  godzinach  8.00-12.00.  Planowana  liczba  uczestników:  30 
uczniów. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.

2. Zimowiska dla uczniów klas I-III 
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Płocku, czas trwania zimowiska od 14-18.02, 21.02.-
25.02.2011 w godz. 8.30-12.30. Planowana liczba uczestników: 30 uczniów. Zajęcia będą 
prowadzone w pierwszym tygodniu przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego         

Szkoła Podstawowa Nr 22

Rodzaje 
zaplanowanych 

zajęć
lub obozów

Dane liczbowe
dot. uczestników
oraz inf. o kadrze

opiekunów

Miejsce i termin
realizacji wypoczynku

Zajęcia opiekuńczo – 
wychowawcze

„Warsztaty zimowe”

60 uczniów
4 nauczycieli świetlicy
1 nauczyciel biblioteki

Świetlica i biblioteka
SP 22 w Płocku

Placówki kultury i rozrywki 
na terenie Płocka

Piłka nożna 
chłopców

Piłka siatkowa 
dziewcząt i chłopców

30 uczniów
1 nauczyciel wychowania fizycznego

Sala gimnastyczna
SP 22 w Płocku

Zajęcia pływackie
14 osób

1 nauczyciel – trener pływania
Pływalnia „Podolanka”

Zajęcia pływackie
14 osób

1 nauczyciel – trener pływania
Pływalnia „Podolanka”

Szkoła Podstawowa Nr 23
Zajęcia w czasie ferii zaplanowano w dwóch grupach wiekowych:
klasy I - III (zgłoszonych 14 uczniów)
*zajęcia ruchowe i artystyczne prowadzone będą codziennie w godzinach 10.00-13.00 

- klasy IV-VI (zgłoszonych 100 uczniów)
*zajęcia sportowe prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego w godzinach 9.00-13.00
* zajęcia techniczne



Zespół Szkół Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 21 i Gimnazjum Nr 10)

Rodzaj zajęć Ilość 

godzin

Ilość osób Termin realizacji

Zajęcia
sportowe  z 
koszykówki

16 17-20 osób 14-18.02.2011

23-25.02.2011

Zajęcia
sportowe  z 
koszykówki

10 17-20 osób 14-18.02.2011

Zajęcia
sportowe  z 
koszykówki

20 17-20 osób 14-18.02.2011

21-25.02.2011

Zajęcia
sportowe  z 
koszykówki

10 15 osób 14-18.02.2011

Zajęcia
sportowe  z
koszykówki

10 17 osób 21-25.02.2011

Zajęcia
sportowe  oraz 

turniej piłki 
ręcznej

ORLEN EXPRES

22 14 osób 14-18.02.2011

23-25.02.2011

Zajęcia
sportowe

20 14-20osób 14-25.02.2011

Zajęcia
sportowe  oraz 

turniej piłki 
ręcznej

ORLEN EXPRES

18 14-20 osób 14-16.02.2011

23-25.02.2011

Turniej piłki 
ręcznej

ORLEN EXPRES

12 15 osób 23-25.02.2011

Gimnazjum Nr 2
Na terenie szkoły w terminie 14 -18 .02.br. i 21-25.02.br. odbywać się będą zajęcia 

rekreacyjne. 

Gimnazjum Nr 3
 Szkoła zaplanowała dla swoich uczniów:
- w I tygodniu ferii:

 14.02.2011r. godz. 900 – 1130 – zajęcia z fizyki 



 14.02.2011r. godz. 930 – 1130 - zajęcia z biologii
 14.02.2011r. godz. 930 – 1130  - zajęcia z matematyki 
 15.02.2011r. godz. 930 – 1130 - Klub Europejski
 15.02.2011r. godz. 930 – 1130  - zajęcia z chemii
 15.02.2011r. godz. 900 – 1030 – koło ekologiczne 
 15.02.2011r. godz. 1000 – 1130 – zajęcia rekreacyjno sportowe 
 16.02.2011r. godz. 930 – 1130  – zajęcia z chemii 
 17.02.2011r. godz. 930 – 1130 - koło historyczne
 17.02.2011r. godz. 900 – 1030 - turniej piłki nożnej
 17.02.2011r. godz. 1045 – 1215 - turniej piłki  siatkowej

- w II tygodniu ferii
 21.02.2011r. godz. 900 – 1130  – koło historyczne 
 21.02.2011r. Godz. 900– 1030  -koło języka niemieckiego  
 21.02.2011r. godz. 930 – 1130  – zajęcia z matematyki 
 22.02.2011r. godz. 900 – 1130  – koło historyczne
 22.02.2011r. godz. 900 – 1130 – koło języka angielskiego 

Ponadto w poniższych terminach odbędą się zajęcia przeprowadzone 
w ramach programu finansowanego przez Unię Europejską - „Zagrajmy 
o sukces”:

 14.02.2011r. –900-945- informatyka 
 14.02.2011r.–1000-1130 -wychowanie fizyczne 
 14.02.2011r.–1500-1700   -zajęcia psychologiczno- pedagogiczne 
 15.02.2011r.–900-1030 - informatyka
 15.02.2011r.–1030-1115  -biologia
 16.02.2011r.–900-945 - informatyka
 16.02.2011r.–1000-1155-wychowanie fizyczne
 21.02.2011r.- 900-945  -język angielski

Gimnazjum nr 4
W dniach 15,16,21,22,23 lutego br. roku w godzinach 945 – 1200 – nauczyciele wychowania 

fizycznego  prowadzić  będą  zajęcia  rekreacyjno-sportowe  dla  wszystkich  chętnych  uczniów  tej 
szkoły.

Gimnazjum nr 6
Termin Godziny zajęć Rodzaj zajęć Miejsce zajęć Ilość 

uczestników
14.02.2011r. 10.00 –12.00

12.00 – 14.00
Piłka koszykowa
piłka siatkowa

Sala gimn. G 6 Płock 20

15.02 2011 r. 10.00 –12.00
12.00 – 14.00

piłka ręczna
unihokej

Sala gimn. G 6 Płock 20



16.02 2011 r. 10.00 –12.00

12.00 – 14.00

jazda na łyżwach

zajęcia na basenie

Pływalnia Miejska 
„Jagiellonka”

lodowisko przy Ratuszu

20

17.02. 2011r. 10.00 –12.00
12.00 – 14.00

piłka siatkowa
piłka halowa

Sala gimn. G 6 Płock 20

18.02.2011 r. 10.00 –12.00
12.00 – 14.00

Piłka koszykowa
unihokej

Sala gimn. G 6 Płock 20

Zespół Szkół Nr 5 (Gimnazjum Nr 8 i VII LO) 

Rodzaj 
zaplanowanych

zajęć

Dane 
liczbowe

dot. 
uczestników

Miejsce Termin

Dzień Godzina

I 
TYDZI

EŃ

Zajęcia 
rekreacyjno - 

sportowe
15

Siłownia, salka 
do tenisa 

stołowego, 
salka do 
fitnesu.

wtorek 10.00 – 11.30

środa 10.00 – 11.30

Piłka nożna 
dziewcząt

15 poniedziałek 9.00 – 10.30
wtorek 9.00 – 10.30

Piłka nożna 
chłopców

15 poniedziałek 10.30 – 12.00
wtorek 10.30 – 12.00

Piłka ręczna 
dziewcząt

14 poniedziałek 9.00 – 10.30

wtorek 9.00 – 10.30
Pływanie 15 Basen poniedziałek 8.00 – 9.30

wtorek 8.00 – 9.30
Piłka siatkowa 

chłopców
12 wtorek 12.00 – 13.30

czwartek 12.00 – 13.30
Piłka nożna 
chłopców

12 poniedziałek 10.30 – 12.00 II TYDZIEŃ

Piłka ręczna 
chłopców

30 wtorek 10.00 – 11.30
środa 10.00 – 11.30

czwartek 10.00 – 11.30
piątek 10.00 – 11.30

Pływanie 12 Basen poniedziałek 8.00 – 9.30
wtorek 8.00 – 9.30



Lekkoatletyka 20 poniedziałek 13.30 – 15.00
zajęcia 

rekreacyjno 
sportowe

15 Siłownia, salka 
do tenisa 

stołowego

wtorek 10.00 – 11.30

piłka ręczna 
dziewcząt

14 poniedziałek 9.00 – 10.30

piłka nożna 
dziewcząt

15 poniedziałek 9.00 – 10.30

Zespół Szkół Nr 6 (LO im. Wł. Jagiełły i Gimnazjum Nr 14)
 W czasie ferii zimowych codziennie w godzinach 
1000 – 1130 odbywać się będą zajęcia sportowe. 

LO im. St. Małachowskiego:

Proponuje swoim uczniom:

*  zajęcia sportowe:
- piłka siatkowa dziewcząt 
- piłka koszykowa dziewcząt 
- piłka koszykowa chłopców 
- piłka siatkowa chłopców 
- piłka nożna chłopców 
- siłownia / tenis stołowy dla wszystkich / kontynuacja Międzyszkolnego Turnieju Piłki 
Siatkowej        

 * biblioteka
- I i II tydzień ferii tj. 14 – 18 lutego i 21 - 25 lutego br. w godz. 9.00 -13.00

Zespół Szkół Budowlanych Nr 1
Planowane  są  zajęcia  sportowe  na  terenie  szkoły.  Będą  odbywały  się  codziennie  w 

godzinach od 900 – 1200

Opiekunami zajęć będą nauczyciele wychowania fizycznego. Młodzież będzie mogła skorzystać z 
sali gimnastycznej, siłowni i ergometru. W zajęciach  może uczestniczyć każdy chętny uczeń.

Zespół Szkół Technicznych 
Zgrupowania sportowe:

Piłka nożna
12 – 20.02. 2011 r. Biały Dunajec roczniki (92, 93, 95)  24 zawodników + 2 trenerów.  
20 – 27.02.2011 r. Bydgoszcz rocznik (94) 10 zawodników + 1 trener
14 – 25.02.2011 r. Płock,  30 zawodników + 2 trenerów

Wioślarstwo:
14  - 26.02.2011 r. Płock, 85 zawodników + 8 trenerów. 

Badminton:



14 – 25.02.2011 r. Płock, 20 zawodników + 2 trenerów. 

Piłka ręczna:
14 – 25.02.2011 r. Płock , roczniki (92, 94) chłopcy 20 zawodników + 2 trenerów
14 – 25.02.2011 r. Borowiczki roczniki (92,93,94) dziewczęta 15 zawodniczek + 2 trenerów.

14 – 25.02.2011 r. zajęcia w sali gimnastycznej ZST prowadzone przez nauczycieli wychowania 
fizycznego.

10. Młodzieżowy Dom Kultury
1. Zimowe Warsztaty Artystyczne „Kulart”  w dn. 14 - 18 lutego przeznaczone dla  dzieci i 

młodzieży (zajęcia otwarte). 
• zajęcia przeprowadzone będą w teatralnych grupach 8 - 12 osobowych. Warsztaty 

realizowane  są  wspólnie  z  Płockim  Ośrodkiem  Kultury  i  Sztuki  oraz  aktorem 
Mariuszem  Pogonowskim.  Uczestnicy  będą  pracować  nad  przygotowaniem 
wspólnego  widowiska  teatralnego,  opracowaniem  muzyki  i  scenografii  do 
przedstawienia

• zajęcia  poprowadzą:  Mariusz  Pogonowski,  instruktorzy  teatralni  z  POKiS-u  oraz 
nauczyciel MDK

• miejsce realizacji: sale MDK-u, POKiS-u, Stowarzyszenia Teatru PerSe. Widowisko 
zostanie wystawione  25 lutego w sali  Państwowej Szkoły Muzycznej

2. Ferie w MDK – dobra zabawa zimą: zajęcia w MDK-u dla dzieci w wieku 8-13 lat   (grupa 
dwudziestopięcioosobowa)

• zajęcia poprowadzą  nauczyciele MDK
• termin zajęć: 14-25.02.2011 r. 
• różnorodny program zajęć artystyczno – rekreacyjnych w placówce, w placówkach 

sportowych, kulturalnych i  w plenerze w godz. 9-15

3. Warsztaty plastyczne – zajęcia dla dzieci i młodzieży  w wieku 8-15 lat
• zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli plastyki MDK
• termin: 14-18.02.2011 r.
• w programie różnorodne techniki plastyczne
• miejsce realizacji: filia eMDeKuś

4. Warsztaty taneczne - dla ok. 15-osobowej grupy dzieci w wieku 8-15 lat
• termin: 14 -25.02.2011 r.
• miejsce realizacji: MDK, filia eMDeKuś.
• zajęcia prowadzić będzie nauczyciel tańca w MDK

5. Zimowy obóz sportowy 
  Termin realizacji: 14-18.02.2011r.

Miejsce realizacji: Ciechanów, Hotel Olimpijski. 
Udział w obozie weźmie 15 uczestników w wieku 14-15 lat z grup sportowych MDK.
Kadra: nauczyciele MDK

6. Ferie w Ogrodzie Jordanowskim - będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. 11-
16, zajęcia poprowadzą nauczyciele MDK

7. Pozostałe zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wg tygodniowego planu zajęć w MDK.



Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” 
Podczas  ferii  zimowych  organizuje  dla  uczestników  zespołu  obóz  szkoleniowo-

wypoczynkowy na Zamku w Gniewie w terminie od 14 do 20 lutego 2011r. 
Liczba uczestników - 80 osób
Liczba kadry -   8 osób  

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2

1. Poniedziałek godz. 9.00 – 11.00 ( 14/02/2011 )

- piłka  nożna
- piłka siatkowa

2. Środa godz. 9.00 – 11.00 ( 16/02/2011 )

- siłownia
- piłka nożna

3. Piątek godz. 9.00 – 11.00 9 18/02/2011 )

- piłka  nożna
- piłka siatkowa

4. Poniedziałek godz. 9.00 – 11.00 ( 21/02/2011 )

- piłka  nożna
- piłka siatkowa

5. Środa godz. 9.00 – 11.00 ( 23/02/2011 )

- siłownia
- piłka nożna

6. Piątek godz. 9.00 – 11.00 (25/02/2011) 

- piłka  nożna
- piłka siatkowa

W/w treningi przeprowadzone zostaną w hali sportowej przy ul Lasockiego 14.


	Zapisana liczba uczniów: łącznie 113 osób 
	Niektórzy uczniowie będą uczęszczać na zajęcia przez dwa tygodnie (31 osób) 
	Większość (82 osoby) – tylko w pierwszym lub w drugim tygodniu. 

