
  WAKACJE BLISKO DOMU
2016

Jeśli Twoje dziecko nie może wyjechać  na całe wakacje, jeśli  nie możesz przez ponad dwa miesiące 
zapewnić mu opieki – mamy coś dla Ciebie!

 Gminna akcja – wakacje blisko domu, to 10 tygodni (tur-
nusów) zajęć, gier, konkursów, wyjazdów, które dla Twojego 
dziecka przygotują nasze szkoły i Gminny Ośrodek Kultury. 
W wybranym przez Ciebie miejscu zorganizujemy opiekę, po-
siłek, zadbamy o to, by się nie nudziło wtedy, gdy Ty będziesz 
w pracy. 
 Akcja dotyczy dzieci w wieku 6 - 15 lat oraz absolwentów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z r. szk. 2015/2016, 
mieszkających w Gminie Wiązowna. 
 Wakacje blisko domu są finansowane przez Gminę Wią-
zowna. Rodzice muszą pokryć  koszt szkolnych posiłków (2,5 
zł dziennie)  i  koszt  zakupu materiałów  do prac technicznych  

(10 zł / tydzień). W czerwcu i lipcu zajęcia organizowane 
będą w szkołach na terenie gminy (możesz wybrać dowolną),             
w sierpniu w GOKu i prowadzonych przez niego świetlicach. 
 Zależy nam na tym, żeby zajęcia były dopasowane do po-
trzeb dzieci i by sprawiały im radość. Chcemy, by  wakacje 
blisko domu odpowiadały także potrzebom rodziców, dlatego 
prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Na jej podstawie ła-
twiej nam będzie zaplanować akcję.
 Ankietę można dostarczyć do najbliższej szkoły albo prze-
słać mailem na adres: edukacja@wiazowna.pl Dzięki Państwa 
pomocy wakacje blisko domu będą naprawdę udane!

Organizatorzy 

27 CZERWCA – 29 LIPCA 2016 r. (dni robocze) w SZKOŁACH

1. Liczba zgłaszanych dzieci: ...........................................

2. Dziecko jest uczniem:

    Szkoły Podstawowej w Gliniance           Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance

    Szkoły Podstawowej w Malcanowie          Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Wiązownie

    Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Zakręcie      innej (jakiej?) .........................................................

  i mieszka w (nazwa miejscowości) ...............................................................

3. Dziecko będzie korzystać z zajęć zorganizowanych:

    w Szkole Podstawowej w Gliniance          w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance

    w Szkole Podstawowej w Malcanowie         w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Wiązownie

    w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Zakręcie  

4. Dziecko będzie korzystać z zajęć w turnusie (można wybrać więcej niż 1):

    I (27.06. – 01.07.)        II (04.07. – 08.07.)        III (11.07. – 15.07.)

    IV (18.07. – 22.07.)        V (25.07. – 29.07.)

5. Turnusy dla dziecka powinny odbywać się:

    wszystkie w jednej szkole     rotacyjnie (każdy tydzień w innej placówce) z możliwością organizacji 

                   transportu dziecka przez gminę

 



6. Dziecko będzie korzystać z następujących zajęć (można wybrać więcej niż 1) :

    artystyczne           literackie           plastyczne           

    przyrodniczo – ekologiczne      rękodzielnicze            sportowo - rekreacyjne

    wycieczki i wyjazdy          rozszerzony przedmiot: (jaki?) ……………............………. 

    innych: (jakich?) …………...……

7. W czasie zajęć dziecko skorzysta:

    z jednego ciepłego posiłku (koszt 2,50 zł dziennie)          z własnego prowiantu

8. Preferowany czas zorganizowania opieki:    godz. ........................ do godz. ........................

9. Na jednodniową wycieczkę lub wyjazd mogę przeznaczyć:

    Do 30 zł     Do 50 zł     Do 100 zł    Dziecko nie weźmie udziału w wycieczce

1 – 31 SIEPRNIA 2016 r. (dni robocze, bez posiłku) z GOKiem

1. Dziecko skorzysta z zajęć zorganizowanych w:

     Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie     

    Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej

    Świetlicy …………………………………… (wpisać nazwę miejscowości do wyboru: Boryszew, Duchnów,

    Dziechciniec, Glinianka, Góraszka, Kąck, Majdan, Radiówek, Rzakta, Stefanówka, Wola Ducka, Żanęcin)

2. Moje dziecko skorzysta z zajęć w turnusie (można wybrać więcej niż 1):

    VI (01.08. – 05.08.)        VII (08.08. – 12.08.)      VIII (16.08. – 19.08.)

    IX (22.08. – 26.08.)         X (29.08. – 31.08.)

3. Dziecko skorzysta z następujących zajęć (można wybrać więcej niż 1):

    ceramicznych           filmowych           fotograficznych

    modelarskich               muzycznych           plastycznych

    przyrodniczo - ekologicznych       rękodzielniczych       sportowo – rekreacyjnych

    teatralnych            wikliniarskich        innych: (jakich?) ………………

4. Preferowany czas zorganizowania opieki: godz. ......................... do godz. ..........................

5. Na jednodniową wycieczkę lub wyjazd mogę przeznaczyć:

    Do 30 zł     Do 50 zł     Do 100 zł    Dziecko nie weźmie udziału w wycieczce

Ankietę można dostarczyć do 6 maja do najbliższej szkoły albo przesłać mailem na adres: edukacja@wiazowna.pl. 
Dzięki Państwa pomocy wakacje blisko domu będą naprawdę udane!


