RADA MIEJSKA
W

KRAPKOWICACH

Sprawozdanie
na temat wypoczynku dzieci i młodzieŜy
w okresie ferii zimowych 2011 r.

Krapkowice, kwiecień 2011 r.
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Sprawozdanie z organizacji zajęć w czasie ferii zimowych
w Krapkowickim Domu Kultury
w dniach 14 lutego do 25 lutego 2011 r. od godz. 10.00 do 13.00

W ramach ferii zimowych Krapkowicki Dom Kultury wraz ze szkołą języków obcych
ESB

Columbus

zorganizował

dla

wszystkich

dzieci

cykl

imprez,

w którym uczestniczyło codziennie od 25 do 60 dzieci.

14 luty do 18 luty 2011 od godz. 10.00 do 13.00
Poniedziałek NIESPODZIANKA FILMOWA - konkurs plastyczny „FILMOWY BOHATER”
Wtorek „DZIECIAKI – LUZAKI” - zajęcia sportowe i ruchowe z róŜnych stron świata
Środa WYJŚCIE NA BASEN
Czwartek „WIZYTA OLBRZYMÓW” - impreza plastyczna
Piątek „I TY MOZESZ ZOSTAĆ GWIAZDĄ” - impreza muzyczno - rozrywkowa

KRAPKOWICKI DOM KULTURY oraz ESB COLUMBUS

21 luty do 25 luty 2011 od godz. 10.00 do 13.00
Poniedziałek WODA I SPORT - poznawanie słówek, zwrotów związanych ze sportami wodnymi wyjście na basen
Wtorek MAGIA I TEATR – przygotowanie małych form teatralnych w 2 językach i ich wzajemna
prezentacja
Środa OLIMPICS – MINI OLIMPIADA SPORTOWO – JĘZYKOWA – olimpiada językowa związana
ze sportami zimowymi gry i zawody sportowe
Czwartek SUPER UMYSŁ – techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania
– konkursy z nagrodami
Piątek „W JEDEN DZIEŃ DOOKOŁA ŚWIATA” - pokaz filmów geograficznych
- konkurs plastyczny „ICH ŚWIAT”
Dyrektor Krapkowickiego Domu Kultury
Joachim Kulbilas
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Sprawozdanie
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej Krapkowice
z zorganizowanych zajęć bibliotecznych
Ferie zimowe w mieście – 2011r.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach zorganizowała zajęcia
biblioteczne dla małych czytelników pozostających w miejscu zamieszkania w czasie
wolnym od zajęć szkolnych. Wszystkie formy pracy z czytelnikiem miały róŜnorodny
charakter i dostosowane były do wieku uczestniczących w nich dzieci.
Biblioteka dziecięca w czasie ferii zimowych od 14. 02. do 18.02.
prowadziła zajęcia biblioteczne w godz. 10.00 do 13.00

pod hasłem: Z literaturą na wesoło
wg poniŜszego planu:
14 luty /poniedziałek/
- Dzień organizacyjny – zajęcia umysłowe, gry i zabawy
15 luty /wtorek/
- Szlakiem przygód z róŜnych dziedzin wiedzy – konkursy, zagadki
16 luty /środa/
- W świecie bajki – poznajemy najpiękniejsze bajki i ich autorów
17 luty /czwartek/
- Czytelnicza biesiada – zabawy czytelnicze z ksiąŜką
18 luty /piątek/
- Wszyscy razem – podsumowanie zajęć prowadzonych podczas ferii
Ponadto oferowano dzieciom:

Codziennie 20 minut głośnego czytania
oraz zabaw z grami komputerowymi i nie tylko.
W pozostałe dni ferii zimowych dzieci odwiedzały bibliotekę i korzystały z zajęć
proponowanych przez bibliotekarzy.
W czasie ferii w zajęciach zorganizowanych uczestniczyło ponad 260 uczestników
ogółem nie wliczając w to czytelników korzystających ze zbiorów bibliotecznych.
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Wycinki prasowe – Ferie w MiGBP Krapkowice:
„Tygodnik Krapkowicki” 2011, nr 6, s. 4

„Nowa Trybuna Opolska. Tygodnik Lokalny. Strzelce Opolskie. Krapkowice” 2011, nr 6,
s. 6

„NTO” 2011, nr 36, s. 8
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„NTO” 2011, nr 37, s. 8

„NTO” 2011, nr 39, s. 7

Wybrane fotografie:
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Oprac.: Izabela Kotowicz

Dyrektor MiGBP Krapkowice
Maria Bartoszyńska
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA
W KRAPKOWICACH
Os. XXX– lecia 24
47– 303 Krapkowice
Tel/ fax. 77 4078085

zss_szkola@krapkowice.pl REGON 000900413
zss1kr@op.pl
NIP 755-16-91-848
www: zss1krapkowice.prv.pl

Program zimowiska dochodzącego
przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach
14.02.2011- 18.02.2011

Cele :
- Opieka i poŜyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i MłodzieŜy,
- Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów dzieci,
- Wzmacnianie i doskonalenie działań wychowawczych w szkole w celu
ochrony dzieci i młodzieŜy przed zachowaniami aspołecznymi.
Program zimowiska
14.02.2011
Organizacja pracy, podział dzieci na grupy, wybór grupowych. Zapoznanie uczestników
z regulaminami bezpieczeństwa i regulaminem zimowiska. Konkurs plastyczny „Zima w moim mieście”
Wyjazd na basen do Krapkowic.
15.02.2011
Wyjście do kina. Konkurs piosenki, gry sportowe.
16.02.2011
Gry i zabawy świetlicowe, wyścigi rzędów na wesoło, bal maskowy.
17.02.2011
Turniej tenisa stołowego. Konkurs „Mam talent”
18.02.2011
Wyjazd na basen. Rozdanie dyplomów i nagród.
Informacja dotycząca zimowiska
Zimowisko dochodzące ,,BIAŁA ZIMA ‘’ odbyło się w dniach 14-18.02.2011r.
Uczestniczyło w nim 100 dzieci. Uczestnicy byli podzieleni na 5 grup, a zajęcia odbywały się
od g.9.00-14.00.
Dzieci miały zapewnione 2 posiłki: śniadanie i dwudaniowy obiad. W trakcie zimowiska brały
udział w wyjeździe do AQUAPARKU w Tarnowskich Górach oraz uczestniczyły w wyjściu do kina
w Krapkowicach na film ,,Zaplątani’’. Aktywnie uczestniczyły w róŜnego rodzaju grach i zabawach na
sali gimnastycznej oraz w zawodach sportowych i meczach. Z duŜym zaangaŜowaniem udzielały się
w konkursach plastycznych, w układaniu puzzli, w konkursie ,Mam talent’’, w festiwalach piosenki.
Na zakończenie zimowiska wszyscy otrzymali słodycze, a zwycięzcy konkursów nagrody.
Dyrektor Szkoły
mgr inŜ. Teresa Wichary

7

Krapkowice, dn.22.03.2011r.

SPRAWOZDANIE Z FERII ZIMOWYCH 2011
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W KRAPKOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach informuje,
iŜ w ramach akcji Ferie Zimowe 2011r. odbyły się dwa wyjazdy do Opola
w dniach:
 16 lutego 2011 roku (wyjazd o godz. 8.00 i powrót godz. 15.30)
 23 lutego 2011 roku (wyjazd o godz.8.00 i powrót godz. 15.30)
Brali w nich udział uczniowie klas od I – III, ogółem 70 osób. Oglądali oni film w
systemie
i

przerwie

3D

pt.

spędzonej

„

PodróŜe
w

centrum

Guliwera”,

a

następnie

handlowym

Solaris

po

wyruszyli

śniadaniu
na

spacer

po opolskiej starówce. Zwiedzili Wzgórze Uniwersyteckie z rzeźbami przedstawiającymi
znanych twórców polskiej piosenki(m.in. Czesław Niemen, Agnieszka Osiecka)
oraz najstarszy kościół w Opolu pod wezwaniem św. Wojciecha. Następnie wędrując
uliczkami dotarli do Rynku z XIX – wiecznym Ratuszem i barokowymi kamieniczkami.
Na zakończenie uczniowie zwiedzili kościół franciszkański z nagrobkami

opolskich

ksiąŜąt z rodu Piastów. Wracając do gimbusu przez Plac Wolności uczniowie mieli
jeszcze na zakończenie wycieczki okazję zobaczyć nowoczesny budynek biblioteki, Most
Zakochanych i Pomnik Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego.
Wycieczki bardzo podobały się naszym uczniom, którzy nie spodziewali się tylu
atrakcyjnych miejsc tak niedaleko od Krapkowic.
Dyrektor
Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Krapkowicach
mgr Antoni Chlipała
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Krapkowice, 22.03.2011 r.

Biała Zima
im.

W

okresie

ferii

J.

Słowackiego

zimowych
w

w

Publicznej

Krapkowicach

Szkole

zorganizowano

Podstawowej

wypoczynek

nr

dla

1

dzieci

w miejscu zamieszkania BIAŁA ZIMA.
Zajęcia odbywały się w okresie od 14.02.2011r. do 18.02.2011 r. w godz. 8.30 – 13.30.
Prowadzone były przez wychowawców w 8 grupach, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie
pedagogiczne.

W

zimowisku

wzięło

udział

140

uczestników,

w

tym

z wyŜywienia korzystało 130. Dzieci objęte były dwoma posiłkami dziennie – śniadanie
i obiad. 57 uczestników korzystało z pomocy finansowej z Ośrodka Pomocy Społecznej .
Program zajęć był bardzo bogaty:
14 luty 2011
⇒ Krapkowicki Dom Kultury – film animowany „Zaplatani”- wszyscy uczestnicy,
15 luty 2011
⇒ wyjazd na basen „Delfin” – 28 osób,
⇒ wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Opola na spektakl pt. „Królewna ŚnieŜka” - przedstawienie
zobaczyło 42 dzieci,
16 luty 2011
⇒ zajęcia prowadzone przez Wojewódzką Komendę Policji w Opolu poświęcone bezpieczeństwu
ruchu drogowego - „Miasteczko rowerowe”. Uczestnicy zostali zapoznani z celami tego
programu,
oglądnęli
film
poglądowy
oraz
odpowiadali
na zadawane pytania. Dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze (slalom,
równowaŜnia, ósemka, przejazd po drabince rowerowej) - wszyscy uczestnicy,.
17 luty 2011
⇒ wyjazd na basen „Delfin” – 34 osoby,
⇒ wycieczka do Mosznej – zwiedzanie zamku - udział wzięło 40 osób,
18 luty 2011
⇒ wycieczka do Prudnika – Sanktuarium św. Józefa uczestniczyło 32 dzieci
W czasie zajęć wykorzystano m. in. salę gimnastyczną, aulę, pracownię komputerową. Organizowano
gry i zabawy o charakterze świetlicowym i sportowym. Dzieci rozwijały swoje umiejętności plastyczne.
Wychodził na spacery, zwiedzały swoja miejscowość, poznawały jego historię oraz zabytki.

Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach
mgr BoŜena Koziołek
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FERIE W SZKOLE 2011
Publiczna Szkoła Podstawowa 4 w Krapkowicach
Zajęcia dla uczniów w czasie ferii zimowych PSP 4 w Krapkowicach odbyły się zgodnie
z planem w dniach 14.02. – 18.02.2011 r. W zajęciach wzięło udział 55 uczniów.
14. 02. - godz. 9.00 – 13.00
ZAJĘCIA SPORTOWE:

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

piłka siatkowa (turniej międzyklasowy)
tenis stołowy, szachy, gry planszowe
basen „Delfin” (11.00-12.00)
ulubiona postać z kreskówki (konkurs plastyczny)
serfowanie w Internecie
poznajemy tajemnice programu Word

15. 02. - godz. 9.00 – 13.00
ZAJĘCIA SPORTOWE:
ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

ringo (turniej międzyklasowy)
tenis stołowy, szachy, gry planszowe
moje ulubione zwierzę (konkurs plastyczny)
serfowanie w Internecie
poznajemy tajemnice programu Power Point

16.02. - godz. 9.00 – 13.00
ZAJĘCIA SPORTOWE:
ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

tenis stołowy (turniej międzyklasowy)
Szachy, gry planszowe,
ulubiony bohater filmowy (konkurs plastyczny)
serfowanie w Internecie
poznajemy tajemnice programu Photo Edit

17. 02. - godz. 9.00 – 13.00
ZAJĘCIA SPORTOWE:
ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

szachy (turniej międzyklasowy)
gry planszowe
moje marzenie (konkurs plastyczny)
serfowanie w Internecie
poznajemy programy edukacyjne

18. 02. - godz. 9.00 – 13.00
ZAJĘCIA SPORTOWE:
ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

ZAJĘCIA CZYTELNICZE

tenis stołowy, szachy, gry planszowe
basen „Delfin” (11.00-12.00)
moje hobby (konkurs plastyczny)
serfowanie w Internecie
poznajemy programy edukacyjne
konkurs wiedzy o bohaterach ksiąŜek serii „Harry Potter”

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4
w Krapkowicach
mgr Bogusław Tylek
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Sprawozdanie z akcji „BIAŁA ZIMA 2011”
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3
w Rogowie Opolskim
PSP w Dąbrówce Górnej

W dniach od 14. 02. 2011 r. do 18. 02. 2011 r. w PSP
w Dąbrówce Górnej odbyła się akcja „Biała Zima”.
W akcją uczestniczyło 45 uczniów (w tym 9 gimnazjalistów) z
trzech wiosek – Dąbrówka Górna (25 uczestników), Rogów Opolski
(16) i Gwoździce (4).
Zajęcia odbywały się od godziny 9,00 do 13,00.
W ramach akcji uczniowie uczestniczyli w:
1. rozgrywkach sportowych – tenis stołowy, szachy, piłka noŜna,
siatkowa i koszykówka;
2. zajęciach na pracowni komputerowej – gry logiczne
i zręcznościowe, odwiedzanie portali internetowych
i forów dyskusyjnych;
3. konkursach plastycznych;
4. układaniu łamigłówek matematycznych i orgiami;
5. oglądaniu filmów i bajek;
6. grach planszowych.
Wszyscy uczestnicy zajęć podczas „Białej Zimy” korzystali
z zorganizowanego doŜywiania w formie drugiego śniadania.

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Rogowie Opolskim
Leszek Felsztyński
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Biała zima
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy
14 lutego – 25 lutego 2011 (9.00 – 13.00)
Zimowisko odbyło się zgodnie z planem. W zajęciach wzięło udział 55 dzieci.
Data

Program

15.02

Wyjazd na lodowisko „TOROPOL” Opole

16.02

Bal maskowy dal uczniów klas I-III

17.02

Wyjazd do kina

22.02

Zajęcia sportowe

• Przedszkole pracowało od 800 do 1500 ( nie było dowozu autobusem)
• W czasie ferii była moŜliwość korzystania z obiadów
• W czasie ferii była czynna biblioteka wg harmonogramu pracy biblioteki

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Kórnicy
mgr Ryszard Reszczyński
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śywocice 22.03.2011 r.
SPRAWOZDANIE Z „ BIAŁEJ ZIMY”
W

w dniach

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w śywocicach

od 14.02.2011 r. do 17.02.2011 r. odbywały się zajęcia w ramach „ Białej zimy”

od godz.9.00

do 13.00. Uczestniczyło w nich 39 dzieci.
Codziennie dzieci korzystały z gorącego posiłku. Program zajęć przedstawiał się następująco:
Data

Program
Jestem zdrowy, bo zdrowo się odŜywiam –
• Pogadanka, wykonanie piramidy Ŝywieniowej, prezentacja multimedialna;

14.02

• Wykonanie i degustacja deseru owocowego;
• Półmisek zdrowia – łączenie technik plastycznych;
• Zabawy ruchowe – aerobik
Zdrowe i niezdrowe jedzenie
• Nazwy produktów Ŝywnościowych;
• Niemieckojęzyczny film edukacyjny;

15.02

• Collage na temat zdrowego jedzenia.
• Turniej tenisa stołowego;
• Jak właściwie dbać o zęby?
• Pogadanka, zabawy, kolorowanki związane z higieną jamy ustnej.

16.02

• Prezentacja filmu tematycznego
• Gimnastyka buzi i języka
• Zabawy ruchowe przy muzyce
ZagroŜenia dla mojego zdrowia;
• Pogadanka, prezentacja i konkurs na plakat antyalkoholowy

17.02

i antynikotynowy;
• Czy ludzie na świecie się zdrowo odŜywiają? – przykłady na podstawie
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
• Pieczemy zdrową pizzę.
Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w śywocicach
mgr Joanna JeŜ
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Sprawozdanie SPSP w Steblowie
z realizacji zimowiska „Biała zima”
organizowanego podczas ferii zimowych 2011
Organizacja akcji „Biała zima” w Stowarzyszeniowej Publicznej Szkole
Podstawowej w Steblowie przebiegała w dniach od 21 do 25 lutego br.
według wcześniej ustalonego planu.
Poniedziałek
Zabawy i gry stolikowe
Zabawa w teatr, karaoke po angielsku
Wtorek
Wycieczka do Opola na LODOWISKO
Środa
Zajęcia plastyczno–techniczne pt. „Wiosna tuŜ, tuŜ”
Zajęcia komputerowe
Czwartek
Wyjście do kina w Krapkowicach
Piątek
Tańce i gry integracyjne z muzyką
Turniej tenisa stołowego
Program „Białej zimy” cieszył się wśród dzieci duŜym zainteresowaniem.
Zajęcia prowadzone były zawsze przez dwóch nauczycieli.
Uczestnicy mieli dwa rodzaje zajęć do wyboru.
Dzieci codziennie otrzymały drobny poczęstunek (m.in. napój, droŜdŜówka, jogurt, baton
lub owoc).
W zajęciach brało udział od 15 do 20 dzieci. Na lodowisko pojechało 90 % uczniów,
a do kina 55% uczniów. Z wyjazdu na lodowisko korzystali równieŜ rodzice i absolwenci
naszej szkoły.

Dyrektor SPSP w Steblowie
mgr Beata Friedla
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URZĄD MIASTA I GMINY W KRAPKOWICACH ZORGANIZOWAŁ
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRAPKOWICE
JEDNODNIOWE WYJAZDY TURYSTYCZNE NA NARTY
DO LIPOWYCH ŁAŹNI (CZECHY) „BIAŁE SZALEŃSTWO”

Terminy wyjazdów:
30.01.2011 r.(niedziela)
06.02.2011 r. (niedziela)
16.02.2010 r. (środa)
20.02.2011r. (niedziela)
Wyjazd zaplanowany na dzień 12.02.2011 r. (sobota) nie odbył się ze względu na złe warunki pogodowe

Odpłatność wynosiła:
25.00zł. – osoba dorosła (wymagany dowód osobisty lub paszport)
10.00 zł – osoby do 18 roku Ŝycia (wymagany paszport lub tymczasowy dowód osobisty)
-w tym koszty przejazdu oraz ubezpieczenie, płatność następowała w dniu wyjazdu u kierownika wycieczki w
autokarze.
Koszty pozostałe, m.in. wyciągów narciarskich uczestnicy pokrywali we własnym zakresie.
Miejsce wyjazdów:
godz. 7.30 – parking przy pawilonie handlowym, Oś. XXX-lecia, Krapkowice-Otmęt
godz. 7.45 - parking obok kina (KDK), ul. 1-go Maja w Krapkowicach

Zapisy prowadzone były:
w UMiG Krapkowice, przez p. Małgorzatę Meisner , e-mail: umig_sport@krapkowice.pl ,
tel. 77 44 66 822, 501 482 264
Przy zapisach naleŜało podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu kontaktowego
uczestnika.

Dodatkowych informacji udzielał kierownik wyjazdów: e-mail: darioboss@interia.pl,
tel. 600 429 287
Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
mgr Wiesław Kuliś

BURMISTRZ
Andrzej Kasiura
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