
ZIMA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

DLA DZIECI Z GRUP ZEROWYCH I UCZNIÓW KLAS 1-3 

13-24.02.2023 r. 

Akcja organizowana we współpracy z Urzędem Gminy Raszyn. Zapisy do 18 stycznia 2023 r. 

1. Zajęcia będą się odbywać w godzinach 9.00 – 13.30 .                                                                                        

2. Dziecko można zapisać  na jeden tydzień:                                                                                                           

I tydzień – 13.02 - 17.02.2023r. lub II tydzień 20.02 - 24.02. 2023 r.                                                                 

3. Grupy 14 - 15 osobowe                                                                                                                                         

4. Dla dzieci młodszych, których rodzice ze względu na pracę nie mogą odebrać o godz. 13.30 

organizowana jest opieka w godzinach:                                                                                                                                                     

7.00 – 9.00 oraz 13.30 – 16.30 (proszę dokładnie wypełnić kartę).                                                                  

5. Przewidywane posiłki: obiad – godz. 12.30 – 14.00.                                                  

Planowane wycieczki: 

- Manufaktura cukierków, 

- Natura Wzywa, 

- Muzeum Etnograficzne, 

- Kolorado, 

- Kino, 

- Wyjścia na basen. 

6.   Imprezy na terenie szkoły:                                                                                                                                      

-   zajęcia sportowe,                                                                                                                                                              

-   zajęcia z klocków lego,                                                                                                                                                       

-  zajęcia ceramiczne, manualne,                                                                                                                                        

-  występy artystów,                                                                                                                                               

-   przedstawienia teatralne. 

7. Opłatę należy wnieść do 18  stycznia 2023 r. na konto bankowe :  

  19 8004 0002 2001 0000 1690 0006 („Zima w Szkole”)                                                                          

Opłata za dwa tygodnie 440 złotych,  za jeden tydzień 220 złotych  (o refundację  można się 

ubiegać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej po osobistej konsultacji                                    

z pracownikiem GOPS). 

8 . Zapisy chętnych do 18.01.2023 r. przez Dziennik Librus lub osobiście. Składanie kart 

zapisu dziecka na akcję „Zima w Szkole” po dokonanym przelewie (ksero dokonanego 

przelewu) w świetlicy szkolnej przy ulicy Unii Europejskiej do 24.01.2023 r.                                                                                                                                                       



W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski rodziców dzieci uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej w Raszynie.   

ZAJĘCIA SPORTOWE 

PODCZAS FERII ZIMOWYCH W SZKOLE  PODSTAWOWEJ - RASZYN 

2023 
Prowadzone są zapisy na zajęcia sportowe dla  uczniów klas IV - VIII. 

Zapisy prowadzą nauczyciele wychowania  fizycznego: Agnieszka Beksiak i Robert Gański. 

Uczniowie będą  podzieleni  na grupy według  wybranych dyscyplin sportowych.   

Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9.00 – 15.00. 

 

Liczba miejsc ograniczona (do 65) 

Serdecznie zapraszamy 

 

Kierownik  

Grażyna Dąbek 

 


