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Rady Miasta Hajnówka

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta Hajnówka na marzec 2015 roku przedstawiam poniżej
informacje  dotyczące  realizacji  akcji  zimowego wypoczynku dzieci  i  młodzieży w placówkach
oświatowych.

Jednocześnie  informuję,  że  ferie  zimowe  są  dla  nauczycieli,  pracujących  w  szkołach,
urlopem wypoczynkowym (art.  64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela).
Zgodnie z w/w uregulowaniem, w okresie ferii (dotyczy to zarówno ferii letnich, jak i zimowych),
"nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora szkoły wyłącznie do następujących czynności: 
1) przeprowadzania egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym
w określonej formie.
Czynności, o których mowa wyżej nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż siedem dni."

W związku  z  powyższym,  nie  można  zobowiązać  nauczyciela  do  wykonywania  innych
czynności  niż  te,  o  których  mowa  wyżej.  Dlatego  też  zajęcia  w szkołach,  podczas  ferii,  były
prowadzone wyłącznie z inicjatywy chętnych nauczycieli. 

Przedszkola  są  natomiast  placówkami  nieferyjnymi.  W  tym  okresie  zajęcia  w  tych
placówkach  odbywały  się  jak  zazwyczaj,  tzn.  zgodnie  z  planami  pracy  dydaktyczno  -
wychowawczej  i podstawą programową.

Nadmieniam,  że  przed  rozpoczęciem  ferii  uczniowie  zostali  poinformowani
o planowanych zajęciach w szkołach i innych hajnowskich instytucjach. Z informacji otrzymanych
ze  szkół  wynika,  że  więcej  uczniów  deklarowało  udział  w  zajęciach  niż  rzeczywiście  w  nich
uczestniczyło. 

Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce, ul. 3 Maja 54:
W  dniach  26.01 - 8.02.2015 r.  zorganizowano  uczniom:

1. Zajęcia:
- sportowe,
- teatralne,
- historyczne,
- chemiczne,
- przygotowujące do egzaminu.

2. Chętni uczniowie uczestniczyli w zajęciach na lodowisku.
3. Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w zajęciach teatralnych, zajęciach integrujących

klasę. 
4. Gimnazjaliści  uczestniczyli  w  zajęciach  historycznych,  zajęciach  z  chemii,  zajęciach

przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
5. Odbyło się również spotkanie członków PCK. 
6. Samorząd Uczniowski brał udział w wycieczce do schroniska Ciapek.   



Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2:
1. W  dniach   26.01  -  06.02.2015  r.  chętni  uczniowie  mieli  możliwość  udziału  w  niżej

wymienionych zajęciach zorganizowanych w szkole:
- zajęcia plastyczne
- zajęcia muzyczne
- zuchy
- zajęcia sportowo-rekreacyjne
- edukacja filmowa – ekranizacja lektur szkolnych
- zajęcia Koła Młodego Europejczyka
- zajęcia usprawniające
- zajęcia świetlicowe
- projekty gimnazjalne
- zajęcia komputerowe
- zajęcia uzupełniające
- zajęcia z geografii
- zajęcia z gotowania
- aerobik oraz zajęcia gimnastyczne
- zabawa z rosyjskim
- zajęcia sportowe- sala gimnastyczna
- przygotowanie do konkursu Biblijnego
- język niemiecki
- koło teatralne
- czwartek z historią
- zajęcia uzupełniające z matematyki
- ćwiczenia interaktywne z matematyki
- projekt edukacyjno - wychowawczy
- przygotowanie do konkursu przedmiotowego.

2. Ponadto, 18 uczniów gimnazjum wzięło udział w warsztatach zorganizowanych w 
Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce.

Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20:
1. W dniach 26 - 28.01.2015 r. odbyło się 7,5 godziny zajęć: Ferie z komputerem w klasach

IV-V.
2. W dniach 28.01.2015 r. i 04.02.2015 r. obyły się 3 godziny zajęć sportowych: Piłka siatkowa

w klasach gimnazjalnych - chłopcy.
3. Kilku nauczycieli pracowało z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowując 

ich do kolejnych etapów konkursów przedmiotowych.
4. Harcerze w dniu 26.01.2015 r. odwiedzili schronisko "Ciapek".

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce, ul. Działowa 1:
1. Zajęcia były prowadzone w wybrane cztery dni ferii, jak niżej:

- 26.01.2015 r. - Zimowe inspiracje - zajęcia plastyczne,
- 27.01.2015 r. - Pomysłowe gry i zabawy,
- 30.01.2015 r. - Zabawy w kolory- zajęcia plastyczne,
- 06.02.2015 r. - To nie jest trudne- zajęcia plastyczne.

2. Frekwencja wynosiła ok. 4- 6 dzieci dziennie. 

Przedszkole nr 1 w Hajnówce, ul. Jagiełły 1:
Zajęcia dydaktyczne w placówce odbywały się zgodnie z planami miesięcznymi i harmonogramami
zajęć. Frekwencja w przedszkolu w okresie styczeń – luty 2015 r. była bardzo niska i w niektórych 
grupach absencja była bliska 100%. 



Przedszkole nr 2 w Hajnówce, ul. Warszawska 2:
Podczas ferii zimowych w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce zajęcia odbywały się zgodnie z planami 
pracy dydaktyczno - wychowawczej i podstawą programową. W przeciągu dwóch tygodni:

1. Realizowany był we wszystkich grupach wiekowych ogólnopolski program "Czyste 
powietrze wokół nas''.

2. Odbyła się wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej na uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego "Mój ulubiony bohater braci Grimm''.

3. Przeprowadzone zostały w przedszkolu warsztaty przez pracowników Białowieskiego Parku
Narodowego pt. "Tajemnice wilka, rysia i prastarej Puszczy Białowieskiej''.

4. Rozstrzygnięcie w markecie "Batory'' PSS Społem konkursu plastycznego "Moja 
najładniejsza choinka'' zorganizowanego dla dzieci i rodziców z naszego przedszkola.

5. Realizacja we wszystkich grupach wiekowych ogolnopolskiego programu "Akademia 
Aquafresh''.

6. Odbyły się liczne wycieczki: do sklepu z zabawkami,zajęcia edukacyjne w bibliotece ph. 
"Fantastyczne ferie w bibliotece'', "Tajemnice wilka i rysia'', zabawy badawcze w ogrodzie 
przedszkolnym, codzienne spacery.

7. W styczniu odbył się Bal Karnawałowy i uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Rzeczna 3:
Realizacja akcji zimowego wypoczynku dzieci w placówce odbywała się poprzez pracę nauczycieli
zgodnie z miesięcznymi planami pracy. W tym czasie miały ponadto miejsce następujące działania
edukacyjne: 

1. Zajęcia multimedialne z Panią Joanną Bober - pracownikiem Białowieskiego Parki 
Narodowego pt: "Co robią zwierzęta zimą". 

2. Dokarmianie ptaków i urządzenie im stołówki w ramach ekozespołów.  
3. Zabawy na śniegu na świeżym powietrzu - lepienie bałwana. 
4. Dzień Babci i Dziadka w Domu Miłosierdzia Samarytanin. Dzieci z przedszkola pamiętają o

samotnych i starszych osobach. Przedstawienie Jasełek, rozdanie prezentów i życzeń 
pensjonariuszom ośrodka.

5. Eksperymenty ze śniegu w grupie.

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, ul. Reja 2:
W okresie ferii zimowych placówka pracowała zgodnie z planem pracy. W tym okresie odbyło się
szereg ciekawych zajęć, jak niżej: 

1. „Za kolędę dziękujemy” – spotkanie integracyjne, przedstawienie jasełkowe w przedszkolu 
w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce.

2. Udział w zajęciach przyrodniczych w Pływalni Miejskiej w Hajnówce połączone z 
promocją książki „Wilczek Milczek” autorstwa D. Dudko.

3. „Quiz teatralny” – wzbogacanie wiedzy na temat teatru, wizualizacja muzyki E. Griega 
„Poranek”

4. Olimpiada sportowa – zabawy ruchowe z elementami rywalizacji międzygrupowej.
5. „Przytul mnie” kreatywne zajęcia z rodzicami trzech grup 3 latków  z wykorzystaniem 

elementów metody M. i A. Kniessów, C. Orffa i R. Labana z okazji Międzynarodowego 
Dnia Przytulania.

6. Spotkanie integracyjne 5 latków w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Hajnówce –  
oprowadzenie po pracowniach, zapoznanie z pracami jakie wykonują podopieczni, 
przedstawienie jasełek w wykonaniu przedszkolaków.

7. Wycieczka do lasu w celu dokarmiania ptaków i zwierząt.
8.  „Czy śnieg jest czysty?” - zabawy badawcze  5 – 6 latki.
9. Zajęcia terenowe w Puszczy Białowieskiej z udziałem leśnika – pomoc zwierzętom w 

okresie zimy.



10. „Kolorowa woda i lód” – zabawy badawcze.
11. „Kolorowe kanapki” – zajęcia kulinarne
12. „Naprawiamy karmnik” – zabawy konstrukcyjne z udziałem rodziców w roli ekspertów.

Uczniowie  hajnowskich  szkół  i  wychowankowie  przedszkoli  mieli  również  możliwość
udziału  w  zajęciach  organizowanych  przez  inne  instytucje,  np.  Park  Wodny,  Hajnowski  Dom
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna i Ośrodek Sportu  Rekreacji w Hajnówce. 

Dodatkowo  uczniowie  hajnowskich  szkół  uczestniczyli  w  atrakcyjnych  zajęciach
organizowanych w ramach akcji  zima finansowanej  z  budżetu miasta  w ramach realizowanych
zadań publicznych ph. "Organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży
– Akcja Zima 2015", jak niżej:

1.  Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych KAJA
"My się zimy nie boimy", kwota dofinansowania 1 700,00 zł.

2. Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy w Hajnówce
"Wycieczka autokarowa do Białegostoku i Supraśla", kwota dofinansowania 1 700,00 zł.

3. Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego Koło w Hajnówce
"Opowiedz mi dziadku...  - warsztaty dziennikarskie dla uczniów", kwota dofinansowania
1430,00 zł. 

4. Stowarzyszenie Metamorphosis Festiwal Filmów Rosyjskich
„Sputnik nad Hajnówką”, kwota dofinansowania 1 168,50 zł.

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce
"Muzyczne Ferie 2015 Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej", kwota dofinansowania
1 700,00 zł.

6. Hajnowskie Stowarzyszenie „SAMI SOBIE”
"Akcja  Zima  2015  w  Świetlicy  Socjoterapeutycznej  przy  MOPS  w  Hajnówce",  kwota
dofinansowania 1 700,00 zł.

7. Hajnowski Klub Sportowy „ŻUBR”
"Organizacja czasu wolnego podczas ferii dla dzieci i młodzieży – Akcja Zima 2015", kwota
dofinansowania 1 700,00 zł.

8. Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI – TO MY”
"Ferie z bajką i spektaklem", kwota dofinansowania 1 700,00 zł.

9. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM
1) "Liga młodzieżowa w piłce siatkowej szóstek"
2)  „Zima też jest piękna” - gry i zabawy na lodowisku, kwota dofinansowania 1 698,00 zł.

10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce
"Zimowe Półkolonie w świetlicy Promyk Dnia - 2015", kwota dofinansowania 1 700,00 zł.

11. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce
"Ferie z Muzeum", kwota dofinansowania 1 700,00 zł.

12. Stowarzyszenie Ferie z baśnią, kwota dofinansowania 1 700,00 zł.


