Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie działające przy naszej szkole organizuje w lipcu bezpłatne półkolonie (3-7
lipca 2017r.) dla uczniów SP im. Wojska Polskiego w Damicach, współfinansowane przez
Gminę Iwanowice. Zajęcia odbywać się będą w szkole, przewidziane są również dwie
wycieczki.
Poniżej przedstawiamy program:

dzień

3 lipca (pon)

godziny

zajęcia dla grupy
młodszej

zajęcia dla grupy
starszej

9:00 - 11:00

zajęcia sportowe

taniec nowoczesny

11:15 - 13:15

taniec nowoczesny

zajęcia sportowe

4 lipca (wt)

9:00 - 15:00

wyjazd do Krakowa: Ogród Doświadczeń
i Muzeum Lotnictwa

5 lipca (śr)

9:00 - 11:00

taniec nowoczesny

zajęcia sportowe

11:15 - 13:15

zajęcia sportowe

taniec nowoczesny

6 lipca (czw)

9:00 - 13:00

wyjazd do Krakowa: Multikino (filmy
zostaną wybrane pod koniec czerwca)

7 lipca (pt)

9:00 - 11:00

robotyka
i kodowanie

taniec nowoczesny

11:15 - 13:15

taniec nowoczesny

robotyka
i kodowanie

Za drogę dziecka do i ze szkoły odpowiadają rodzice.

Niniejsze półkolonie realizowane jest jako zadanie publiczne pod tytułem “Organizowanie
wolnego czasu dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji (organizacja wolnego czasu dzieci i
młodzieży podczas ferii, wakacji oraz w trakcie trwania roku szkolnego przez organizację
m.in. zimowisk, obozów, kolonii, półkolonii oraz wyjazdów krajoznawczych i
kulturoznawczych na terenie kraju i za granicą).”
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy
Iwanowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99,
32-095 Iwanowice.

Organizatorzy zapewniają:
- zajęcia sportowe/taneczne/robotyki
- przejazd autokarem
- podczas zajęć w szkole (pn, śr, pt): drożdżówkę i sok dla każdego ucznia
- opiekę nauczycieli
- bilety wstępu do Ogrodu Doświadczeń (+ przewodnicy), Muzeum Lotnictwa, bilety do
kina
Na półkolonie zostanie przyjętych 40 uczestników. Pierwszeństwo przyjęcia mają ci
uczniowie, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych i takich, w których oboje rodzice pracują
zawodowo. Dalsze kryterium to kolejność złożenia deklaracji.
Uwaga! Nie ma możliwości, by uczniowie przychodzili tylko na wybrane zajęcia i nie
uczestniczyli w całych półkoloniach (oczywiście poza sytuacjami losowymi, chorobą itp.).
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w szkole (u
wychowawcy dziecka lub u p. Anny Jędryczko).
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z p. Jędryczko (osobiście lub maliowo:
stowarzyszenie.blizej.szkoly@gmail.com).

Niniejsze półkolonie realizowane jest jako zadanie publiczne pod tytułem “Organizowanie
wolnego czasu dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji (organizacja wolnego czasu dzieci i
młodzieży podczas ferii, wakacji oraz w trakcie trwania roku szkolnego przez organizację
m.in. zimowisk, obozów, kolonii, półkolonii oraz wyjazdów krajoznawczych i
kulturoznawczych na terenie kraju i za granicą).”
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy
Iwanowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99,
32-095 Iwanowice.

