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Przewodniczący

Rady Miasta Hajnówka

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta Hajnówka na wrzesień 2015 r. przedstawiam poniżej
informację  dotyczącą  realizacji  akcji  letniego  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  w  placówkach
oświatowych.

Jednocześnie informuję, że ferie letnie 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  w  większości  szkół,  podczas  wakacji,  nie  był
organizowany letni  wypoczynek  dla  dzieci  i  młodzieży.  Natomiast  przedszkola,  jako  placówki
nieferyjne, pełniły podczas wakacji miesięczny dyżur (Przedszkole Nr 1 i Nr 5 w lipcu 2015 r.,
a Przedszkole Nr 2 i Nr 3 w sierpniu 2015 r.). 

Zespół Szkół Nr 1 w Hajnówce, ul. 3 Maja 54:
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce skorzystali

z aktywnego wypoczynku zorganizowanego w ramach zadania organizacja czasu wolnego podczas
wakacji dla dzieci i młodzieży – Akcja Lato 2015 współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta
Hajnówka.

W projekcie realizowanym w dniach 30.06. – 10.07. 2015 r. wzięło udział 12 chłopców, 6
z klas piątych i 6 absolwentów placówki. Dwutygodniowy wypoczynek rekreacyjno - edukacyjny
obfitował  w  liczne  atrakcje.  Uczestnicy  przedsięwzięcia  próbowali  swoich  sił  w  rozgrywkach
sportowych na terenie Orlika. Mieli okazję wykorzystać zakupiony sprzęt sportowy, każdy mógł
wybrać ulubioną grę lub dyscyplinę sportu.  Największą popularnością cieszyła się  piłka nożna,
choć chłopcy chętnie sięgali po skakanki i badminton. Podczas największych upałów chronili się w
szkolnej  sali  gimnastycznej  i  w  Parku  Wodnym.                  
Regularnie odbywały się warsztaty teatralne, podczas których przygotowano zabawną inscenizację
pt.  ,,Heca  w szkole".  Chłopcy samodzielnie  wykonali  zaproszenia  na spektakl,  który odbył  się
podczas  uroczystego  podsumowania  projektu.  Wówczas  wręczono  wszystkim  uczestnikom
wypoczynku nagrody za rozgrywki sportowe i udział w inscenizacji. 

Uczniowie trzykrotnie opuszczali miejsce zamieszkania. W pierwszym tygodniu udali się na
rajd rowerowy szlakiem puszczańskim do gospodarstwa Sioło Budy. Na miejscu wzięli udział w
warsztatach  kulinarnych,  w  ramach  których  przyrządzili  smaczne  pierogi.  Zwiedzili  skansen,
poszerzając  swoją  wiedzę  na  temat  życia  mieszkańców  okolic  Puszczy  Białowieskiej,  ich
zwyczajów. Był też czas na relaks. Przy ognisku uczniowie piekli kiełbaski, aby posilić się przed
powrotem do Hajnówki. 

W drugim tygodniu wakacyjnego wypoczynku uczniowie wyjechali na dwudniowy biwak



do gospodarstwa agroturystycznego Bora Zdrój. Chłopcy zetknęli się z wyjątkową serdecznością
i życzliwością gospodarzy, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą na temat zdrowego stylu życia.
Uczniowie poznali sielskie zajęcia, zwiedzili skansen, wybrali się na spacer po okolicy. Aktywnie
wypoczywali  na  wyjątkowym  placu  zabaw,  którego  osobliwości  zadowoliłyby  najbardziej
wymagającego mieszczucha.

W ostatnim  dniu  miał  miejsce  wyjazd  do  Białegostoku.  W galerii  "Alfa"  na  chłopców
czekały atrakcje przygotowane przez Muzeum Wojska w Białymstoku. Podczas warsztatów "Jak
działały dawne machiny wojenne" uczniowie poznali  działanie starożytnych i  średniowiecznych
machin  wojennych.  Mogli  sami  skonstruować  prostą  machinę,  a  następnie  przetestować  jej
możliwości. W kinie ,,Helios" obejrzeli film pt. „W głowie się nie mieści". Po seansie udali się do
Muzeum  Historii  Medycyny  i  Farmacji,  gdzie  w  zabytkowych  wnętrzach  dawnego  Pałacu
Branickich  poznali  wybrane  zagadnienia  z  zakresu  medycyny  i  farmacji,  a  na  zajęciach
w laboratorium edukacyjnym wykonali pamiątkowe mydło.

Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2:
W Zespole  Szkół  nr  2  z  Oddziałami  integracyjnymi  w  Hajnówce  nie  był  organizowany  letni
wypoczynek dla dzieci i młodzieży. 

Zespół Szkół Nr 3 w Hajnówce, ul. Nowowarszawska 20:
W  Zespole  Szkół  nr  3  w  Hajnówce,  w  czasie  wakacji  2015  r.,  nie  był  organizowany  letni
wypoczynek dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hajnówce, ul. Działowa 1:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, że szkoła nie organizowała letniego wypoczynku dla
swoich  uczniów.  W  czerwcu  2015  r.  zorganizowano  wycieczki  do  Warszawy,  Białowieży
i Białegostoku oraz inne imprezy turystyczno - rekracyjne, np. rajd rowerowy. W czasie wakacji
nauczyciele przebywali na urlopach wypoczynkowych. 

Przedszkole nr 1 w Hajnówce, ul. Jagiełły 1:
Na grupie dyżurującej funkcjonującej od dnia 1 do 31 lipca 2015 r. (średnio 21 dzieci) nauczycielki
realizowały zajęcia edukacyjne dla dzieci 3 - 6 letnich zgodnie z podstawą programową, jak niżej:
- organizowały zabawy integracyjne dla dzieci na placu przedszkolnym oraz w sali (dzieci oglądały
bajki  i  filmy  edukacyjne,  bawiły  się  chustą  animacyjną,  układały  puzzle,  konstruowały
z różnorodnych klocków, uczestniczyły w ciekawych zabawach sportowych, bawiły się zgodnie ze
swoimi  zainteresowaniami,  itp.).  Podczas  upałów dzieci  nie  wychodziły na  podwórko w godz.
11.00 - 15.00, miały przez cały dzień dostęp do wody.

Przedszkole nr 2 w Hajnówce, ul. Warszawska 2:
Przedszkole nr  2  w Hajnówce w miesiącu sierpniu 2015 r.  pełniło  dyżur  wakacyjny.  Na grupę
dyżurującą uczęszczało średnio około 23 dzieci. Zgodnie, z obowiązującym ramowym rozkładem
dnia,  planowany  był  dzienny  pobyt  dzieci  w  przedszkolu.  Zgodnie  z  podstawą  programową
prowadzone  były  różnorodne  i  ciekawe  zajęcia  dydaktyczno  -  wychowawcze,dzieci  podczas
korzystnych  warunków  atmosferycznych  przebywały  na  świeżym  powietrzu,  korzystały
z nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu terenowego na placu zabaw i chodziły na spacery. 
Podczas upałów dzieci nie wychodziły na podwórko w godz. 11.00-15.00, miały przez cały dzień
dostęp  do  wody,  dodatkowo  na  placu  zabaw nad  piaskownicami  założono  pawilony chroniące
dzieci przed słońcem. Podczas przebywania dzieci w przedszkolu nauczycielki poświęcały wiele
miejsca  kształtowaniu  u  dzieci  czynności  samoobsługowych  podczas  przebywania  w  łazience,
szatni, sali, jak również kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i zgodnej, bezpiecznej
zabawy. W ramach zajęć dydaktycznych dzieci uczestniczyły w teatrzyku, zabawach inegracyjnych,
zabawach  dowolnych  w  kącikach  zainteresowań,  zabawach  logopedycznych,  obserwacjach
przyrodniczych,  wykonywały prace plastyczne różnorodnymi technikami  plastycznymi,  słuchały



literaturę dziecięcą czytaną przez nauczycielki. Korzystały z układanek, puzzli, gier planszowych,
licznych kącików zainteresowań i zabawek w sali. 

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce, ul. Rzeczna 3:
W  trakcie  sierpniowego  dyżuru  w  Przedszkolu  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  dzieci
uczestniczyły  w  interesujących  zajęciach  edukacyjnych,  wesołych  zabawach  w sali  i  na  placu
zabaw, jak niżej:

1. Baseny,  piłki  plażowe,  namioty  –  plażowanie  pod  parasolami  i  kąpiel  w  4  basenach.
Zorganizowano wiele konkurencji również sportowych między innymi: siatkówka, obręcze,
rzut piłką do celu, itp.

2. Spacer do Ośrodka Sportu i Rekreacji - zabawy z chustą animacyjną na prawdziwym boisku
sportowym i gra w piłkę nożną. 

3. Spacer i karmienie kaczek. 
4. Wycieczka do profesjonalnego zakładu fryzjerskiego. 
5. Zajęcia edukacyjne w zakresie własnego wykonania ogórków małosolnych. 
6. Wycieczka autokarowa do Chatki Baby Jagi (koło Orzeszkowa). Poznanie przygody Jasia

i  Małgosi.  Gotowanie zupy w kotle,  skosztowanie  piernika,  leniuchowanie na zapiecku,
tropienie Baby Jagi, przebieranie się za Babę Jagę i latanie na miotłach. 

7. 13.08.2015  r.  odbyły  się  zajęcia  adaptacyjne  w  dwóch  grupach  wiekowych:  masowej
i integracyjnej 3 i 4 latków, na które bardzo licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami. W tym
dniu odbyło się spotkanie z dyrektorem przedszkola, przedstawienie personelu, który będzie
pracował z dziećmi, zwiedzanie przedszkola, zabawy KLANZA, zabawy na placu zabaw
połączone z kąpielą w basenach. W obu grupach niespodzianką tego dnia były pluszowe,
piękne misie zakupione przez Radę Rodziców. Z miskami dzieci przyjdą do przedszkola w
dniu 1 września. 

8. Przedszkolne  wędkowanie  to  kontynuacja  zajęć  edukacyjnych  na  placu  przedszkolnym.
Korzystając  z  basenów  dzieci  wraz  z  nauczycielkami  wykonały  wędki  oraz  ryby
i zorganizowano zawody wędkarskie. 

Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce, ul. Reja 2:
Do Przedszkola nr 5 w miesiącu lipcu uczęszczało 101 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 48
dzieci w wieku żłobkowym.
W  tym  okresie  prowadzono  szereg  zabaw  dydaktycznych,  zabaw  integracyjnych,  zajęć
umuzykalniających,  zabaw  badawczych,  zajęć  plastycznych,  gier  i  zabaw ukierunkowanych  na
harmonijny  rozwój  dziecka.  Zrealizowano  zajęcia  ph.  "Podróże  po  literaturze"  -  rozbudzanie
zainteresowania literaturą dziecięcą. Odbyło się wiele zabaw dowolnych na placu przedszkolnym,
spacerów i wycieczek. 

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

Uczniowie  hajnowskich  szkół  uczestniczyli  również  w  atrakcyjnych  zajęciach
współfinansowanych  z  budżetu  miasta  w  ramach  realizowanych  zadań  publicznych  ph.
"Organizacja czasu wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży. Akcja Lato 2015", jak niżej:

1. Parafia Prawosławna pw. Św. Trójcy w Hajnówce - Akcja Lato 2015 Bałtyckim szlakiem –
wycieczka do Wilna i Rygi, przyznana dotacja: 4000,00 zł

2. Hajnowski Stowarzyszenie „Sami Sobie”- Akcja Lato 2015 w Świetlicy Socjoterapeutycznej
przy MOPS w Hajnówce, przyznana dotacja: 3600,00 zł

3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce - Półkolonie w
świetlicy Promyk Dnia - 2015, przyznana dotacja: 4000,00 zł

4. Stowarzyszenie  Bractwo  Prawosławne  św.  św.  Cyryla  i  Metodego  Koło  w  Hajnówce  -



Wycieczka „Rozjeżdżamy nałogi”, przyznana dotacja: 4000,00 zł
5. Stowarzyszenie  Kultury  Fizycznej  ADSUM  -  Wyjazd  do  Estonii  –  nagrodą  za  wyniki

sportowe.  Międzynarodowy  Turniej  Piłki  Nożnej  o  Puchar  Miast  Walka  –  Wałga  2015,
przyznana dotacja: 3600,00 zł

6. Parafia Prawosławna pw. Św. Dymitra w Hajnówce - Szlakiem zabytków Beskidu Niskiego,
przyznana dotacja: 4000,00 zł

7. Hajnowski Klub Sportowy „ŻUBR” -  Wakacje 2015 na sportowo z judokami,  przyznana
dotacja: 4000,00 zł

8. Stowarzyszenie  Upowszechniania  Wiedzy  i  Innowacji  -  Wakacje  na  wesoło,  przyznana
dotacja: 3900,00 zł

9. Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI – TO MY” - ETNO - detektywi –
zajęcia edukacyjno - artystyczne dla dzieci i młodzieży, przyznana dotacja: 4000,00 zł

10. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Hajnówce -  Wakacyjny Klub Biblijny, przyznana
dotacja: 4000,00 zł

11. Stowarzyszenie  Samorządów  Euroregionu  Puszcza  Białowieska  -  Wakacje  bez  nudy,
przyznana dotacja: 4000,00 zł

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce - Bumerang 2015, przyznana dotacja: 4000,00 zł
13. Hajnowski Klub Sportowy „ŻUBR” -  Wakacje 2015 na sportowo z młodymi kulturystami,

przyznana dotacja: 2900,00 zł.

Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak    


