
 
 

FERIE W SZKOLE 
 

Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku 
organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie ferii zimowych: 
 
Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji  wypoczynku  dla 
swoich uczniów: 

 
Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kossobudzkiego 7 
 
Organizuje w okresie ferii następujące zajęcia i imprezy sportowe: 
 

Rodzaj zajęć Zaplanowane miejsce i 
termin 

Liczba uczestników Liczba godzin 

zajęcia muzyczno-
taneczne 

SP 3, drugi tydzień 
ferii 

                20                 15 

zajęcia artystyczne SP 3, drugi tydzień 
ferii 

                20                  5 

turniejada SP 3, początek 
pierwszego tygodnia 
ferii 

dokładne dane po 20 
stycznia 

                 - 

turniej unihokeja SP 3, koniec 
pierwszego tygodnia 
ferii 

dokładne dane po 20 
stycznia 

                 - 

turniej halowy piłki 
nożnej dla klas piątych 

SP 20, 7 lutego 10 uczestników                   - 

 
Turniejada dla klas IV – organizowana przez Urząd Miasta Płocka i PSZS 
Turniej unihokeja dla klas IV-organizowany przez Urząd Miasta Płocka i PSZS 
Imprezy organizowane są na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3 . 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Cicha 12a 
 
W okresie ferii zimowych nauczyciele prowadzić będą następujące zajęcia dla uczniów tej szkoły: 
 

                          Rodzaje zajęć                     Termin 
Turniej piłki nożnej uczniów kl. IV-VI 30.01.07 godz. 9.00-12.00 
Gry komputerowe dla uczniów kl. IV - VI 31.01.07 godz. 9.00-12.00 
Turniej piłki siatkowej uczniów kl. IV-VI 01.02.07 godz. 9.00-12.00 
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów kl. I-III 06.02.07  godz. 9.00-12.00 
Gry stolikowe w świetlicy szkolnej dla uczniów 
klas I-VI 

08.02.07  godz. 9.00-12.00 

 



 
 
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1-go Maja 11 
 
Organizuje w czasie ferii wypoczynek dla uczniów pod hasłem: „Bezpiecznie i zdrowo – ferie na 
sportowo”. 
Miejsce: SP6, lodowisko, pływalnia „Jagiellonka”, spacery po Płocku, Muzeum Mazowieckie 
Termin: 29.01.07 – 09.02.07 w godz. 9.00 – 15.00 
Uczestnicy: uczniowie klas I-VI, podzieleni na grupy, ok. 60 osób 
Kadra: nauczyciele SP6 różnych specjalności 
 
Rodzaje zaplanowanych zajęć: 
 
1. Zajęcia rekreacyjne z elementami programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej” 
• zajęcia świetlicowe na terenie szkoły (gry i zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne) 
• zajęcia sportowe w sali gimnastycznej 
• zajęcia z elementami profilaktyki z wykorzystaniem programu „Spójrz inaczej” 
 
2.Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
• zajęcia dla klas sportowych (lekkoatletyka, pływanie, gry sportowe, jazda na łyżwach 
• zajęcia rekreacyjno-sportowe dla pozostałych dzieci (tenis stołowy, badminton, gry zespołowe, 

gry świetlicowe, jazda na łyżwach) 
 
3.Zajęcia opiekuńczo-rekreacyjne z elementami turystyki i wiedzy o Płocku 
• zajęcia krajoznawczo-turystyczne i sportowe (piesze wycieczki, zajęcia sportowe na lodowisku) 
• zajęcia świetlicowe 
4. Zajęcia rytmiczno-taneczne 
• nauka tańca (dla wszystkich chętnych) i aerobic 
• przygotowanie uczniów do udziału w festiwalach tanecznych 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Kochanowskiego 11 
 
Na okres ferii zimowych zaplanowano w szkole następujące zajęcia: 
 

Forma zajęć Termin Ilość godzin 
Kółko informatyczne,  
zajęcia internetowe 

31.01.07 
02.02.07 

2  x  4 godz. 

Zajęcia twórcze, plastyczne 30.01.07 - 01.02.07 3  x  4 godz 
Zajęcia twórcze, plastyczne 30.01.07 - 31.01.07 2  x  4 godz. 
Zajęcia sportowe, przygotowanie do 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

29.01.07– 02.02.07 
05.02.07 – 09.02.07 

3 godz. dziennie 

Zajęcia taneczne 29.01.07 
31.01.07 
05.02.07 
07.02. 07 

4  x  2 godz. 

Zajęcia muzyczno-rytmiczne 30.01.07 
01.02.07 

2  x  2 godz. 

Rajd  pieszy 
 

31.01.07 
07.02.07 

2  x  4 godz. 
 



Forma zajęć Termin Ilość godzin 
 
Rajd pieszy 

 
07.02.07 

 
1 x  4 godz. 

 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Brzozowa 3 
 
Organizuje dla uczniów niżej wymienione zajęcia: 
 

Rodzaj zajęć Termin Godzina zajęć 
Zajęcia świetlicowe 
zajęcia plastyczne  

29.01.07 10.00-13.00 

Zajęcia świetlicowe 
zajęcia informatyczne 

30.01.07 10.00-13.00 

Gry i zabawy utrwalające j. 
angielski, zajęcia świetlicowe 

31.01.07 10.00-13.00 

Zajęcia świetlicowe, zajęcia 
sportowe 

01.02.07 10.00-13.00 

Zajęcia plastyczne, zajęcia 
sportowe 

02.02.07 10.00-13.00 

 
 
Szkoła Podstawowa Nr 13  ul. Sierpecka 15 
 
W okresie ferii nauczyciele prowadzić będą zajęcia: 
 

Rodzaje zajęć Termin Ilość uczniów 
Zabawy i gry taneczno-ruchowe 
zawody sportowe 

30.01.07 ok. 40, kl. I-III 

Wyjazd na basen 31.01.07 ok. 40, kl. IV-VI 
Udział w Turniejadzie w SP3 29.01.07 ok. 15 uczniów kl. 

IV 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Piasta Kołodzieja 7 
Organizuje obóz sportowy dochodzeniowy dla klas sportowych (piłki ręcznej) dziewcząt i 
chłopców,  na obiektach SP16, Gimnazjum Nr 1, hali Zespołu Szkół Centrum Edukacji, hali 
sportowej w Borowiczkach. Weźmie w nim udział 67 uczniów. Zajęcia prowadzone będą przez 
nauczycieli wychowania fizycznego. 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Miodowa 13 a 
Organizuje obóz pływacki w terminie 28.01.07 – 05.02.07 w miejscowości Murzasichle dla 15 
uczniów. 
 



Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Jasna 8 
 
W czasie ferii organizowane będą niżej wymienione zajęcia pod opieką nauczycieli- informatyki, 
przyrody i wychowania fizycznego: 
 

Rodzaje planowanych zajęć Termin Ilość uczniów 
Nauka obsługi programu PP- przygotowanie do 
obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego 
Internetu 

29.01.07- 02.02.07               20 

Zajęcia przyrodnicze na terenie szkoły, miasta – 
prowadzone w oparciu o program multimedialny 

29.01.07-02.02.07               15 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 29.01.07- 09.02.07               15 
 
Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Korczaka 10 
Organizuje na terenie szkoły (hala sportowa) zimowiska o profilu sportowym lekkoatletycznym dla 
uczniów klas IV, V i VI (dla 50 uczniów)  w dniach 29.01 – 09.02.07 w godz. 8.00-12.00. 
Opiekunowie – 2 nauczycieli wychowania fizycznego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Czwartaków 6 
 
W okresie ferii organizowane będą: 
 

Rodzaje zajęć Termin i miejsce zajęć Liczba uczniów 
Unihokej 01.02.07 

08.02.07 
15 
15 

Piłka nożna 29.01.07 20 
Piłka siatkowa 05.02.07 20 
Zajęcia pływackie 29.01.07 – 09.02.07 

Pływalnia „Podolanka” 
35 

 
Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wychowania fizycznego. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Walecznych 20 
 
Na okres ferii zimowych zaplanowano następujące zajęcia sportowe: 
• piłka siatkowa – 20 uczniów – pierwszy tydzień, 2 godziny dziennie 
• piłka ręczna – 20 uczniów – przez cały okres ferii, 2 godziny dziennie 
• piłka nożna – turniej klas IV, V, VI chłopców – ok. 100 uczniów, drugi tydzień ferii, 5 godz. 

dziennie 
Organizacja zajęć i opieka – wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego 

 
 

Gimnazja, które  organizują wypoczynek dla uczniów 
 
Gimnazjum Nr 2 ul. Jakubowskiego 10 
 
I tydzień ferii: 

1. kawiarenka internetowa – 9.00-11.00 



2. zajęcia sportowe- sekcje:piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka 10.00-14.00 
3. aerobik, klub taneczny 10.00-12.00 
4. koło plastyczne 9.00- 11.00 (pon.,śr.) 
5. klub turystyczny 9.00 -13.00 

II tydzień ferii: 
1. kawiarenka internetowa 9.00-11.00 
2. zajęcia sportowe-sekcje:piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka 10.00-14.00 
3. aerobik, klub taneczny 10.00-12.00 
4. koło plastyczne 9.00- 11.00 (wt., czw.) 

 
Gimnazjum Nr 3 ul. Krakówka 4 
 
Gimnazjum proponuje swoim uczniom następujące zajęcia prowadzone przez nauczycieli: 
 
I tydzień ferii 
29.01.07 godz. 9.00 – 14.00 – zajęcia ekologiczne 
29.01.07 godz. 10.00 – 14.00- zajęcia polonistyczne 
29.01.07 godz. 9.00 – 12.00- zajęcia informatyczne „Wędrówki po internecie” dla kl. I -II 
29.01.07 godz. 9.00 – 11.00 - warsztaty dziennikarskie 
30.01.07 godz. 10.00- 11.30 – zajęcia sportowe 
30.01.07 godz. 9.00-12.00 – zajęcia informatyczne 
30.01.07 godz. 10.00- 14.00 – zajęcia dziennikarskie 
30.01.07 godz. 9.00 – 12.00 – zajęcia informatyczne 
30.01.07 godz. 9.00 – 11.00 – warsztaty dziennikarskie 
31.01.07 godz. 10.00 – 11.30- zajęcia sportowe 
 
II tydzień ferii 
05.02.07 godz.9.00 – 12.00- zajęcia informatyczne 
05.02.07 godz. 10.00 – 12.15 – zajęcia „Współczesna kultura Wielkiej Brytanii” 
05.02.07 godz. 10.00 – 14.00 - zajęcia polonistyczne 
06.02.07 godz. 10.00 – 12.15 – zajęcia „Współczesna kultura Wielkiej Brytanii” 
06.02.07 godz.9.00 – 12.00 - zajęcia historyczne 
06.02.07 godz. 9.00 – 12.00 – zajęcia informatyczne 
06.02.07 godz. 10.00 – 11.30 – zajęcia sportowe 
06.02.07 godz. 10.00 – 11.30 - zajęcia sportowe 
06.02.07 godz. 10.00 – 11.30 - zajęcia sportowe 
06.02.07 godz. 10.00 – 14.00 – zajęcia dziennikarskie 
07.02.07 godz. 10.00 – 11.30 – zajęcia sportowe 
08.02.07 godz. 9.00 – 12.00 – zajęcia klubu europejskiego 
 
Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18 
Organizuje zajęcia rekreacyjno-sportowe dla wszystkich chętnych uczniów tej szkoły w dniach 
30.01.07 – 06.02.07 w godz. 10.00 – 11.30. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wychowania 
fizycznego. 

Gimnazjum Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 4 
W czasie ferii codziennie w godz. 9.00-13.00 na terenie szkoły będą prowadzone dla młodzieży  
następujące zajęcia: 

 zajęcia sportowe – piłka nożna, piłka ręczna i piłka siatkowa 
 zajęcia sportowo-rekreacyjne – aerobik, tenis stołowy 

Przewidywana liczba uczestników - około 120 osób, 6 opiekunów. 
 



 
 
 
 
 
Gimnazjum Nr 8 ul. T. Kutrzeby 2a 
 
Na okres ferii zimowych zaplanowano następujące zajęcia: 
 

Rodzaje zajęć Termin Liczba uczestników 

Piłka siatkowa 29.01-02.02.07 godz. 9.00-
12.00 

                     20 

Gry i zabawy ruchowe 29.01-02.02.07 godz. 9.00-
12.00 

                     20 

Taneczne formy rekreacji 29.01-02.02.07 godz. 9.00-
12.00 

                     20 

Piłka nożna 29.01-02.02.07 godz. 9.00-
12.00 

                     20 

Koszykówka 29.01-02.02.07 godz. 9.00-
12.00 

                     20 

 
Oferta szkół ponadgimnazjalnych 

 
Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 
W okresie ferii dla uczniów tej szkoły odbędą się dwa wyjazdy zorganizowane: 

1. Obóz w Głuchołazach – w terminie 03.02.07-10.02.07 dla 35 uczniów i 4 osób kadry 
2. wyjazd zorganizowany do Włoch – Rejo Fonte w dniach 26.01.07 – 04.02.07 dla 8 

uczestników i 1 opiekuna. 
 
III LO im. M. Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11 
Zaplanowano zajęcia w okresie  29.01.07 - 02.02.07 w godz. 10.00 – 13.00. W trakcie zajęć 
realizowanych pod opieką nauczyciela będzie można grać w tenisa stołowego, korzystać z sali 
gimnastycznej i siłowni. 
 
 
Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4  
 
Organizuje  zgrupowania sportowe: 
• wyjazdowe- wioślarstwo – Zakopane - 27.01.07 – 09.02.07 dla 43 uczniów i 3 trenerów 
• miejscowe – wioślarstwo – 29.01.07 – 10.02.07, 44 uczestników i 3 trenerów 

- badminton – 29.01.07 – 10.02.07, 13 uczestników i 2 trenerów 
• wyjazdowe – piłka nożna  

– Darłówek – 29.01.07 – 07.02.07, 40 uczniów i 3 trenerów 
- Słubice – 29.01.07 – 07.02.07, 15 uczniów, 2 trenerów 

• wyjazdowe – piłka ręczna – Wyszogród - 29.01.07 – 03.02.07, 15 uczestników, 2 trenerów 
 
W czasie ferii w sali gimnastycznej codziennie będą organizowane zajęcia sportowe – piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka . Uczniowie będą mogli korzystać z siłowni. Zajęcia w szkolnym klubie 
żeglarskim „70” - 3 razy w tygodniu po 4 godziny – szkolenie podstawowe na stopień żeglarza 



jachtowego, prace bosmańskie i szkutnicze. 
  
 
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Mościckiego 4 
 
Planowane są zajęcia sportowe na terenie szkoły, codziennie w godz. od 9.00 do 12.00. Opiekunami 
zajęć będą nauczyciele wychowania fizycznego. Młodzież będzie mogła korzystać z sali 
gimnastycznej, siłowni i ergometru. W zajęciach może uczestniczyć każdy chętny uczeń. 
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