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Informacja nt. zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2015 

 
 

 
Nazwa placówki  

 
Forma zajęć 

Planowana 
liczba 

uczestników 
Częstotliwość zajęć 

1 2 3 4 

I Liceum Ogólnokształcące  
w Busku -  Zdroju 

Zajęcia sportowe: tenis stołowy, tenis ziemny, futsal, koszykówka ok. 65 16-17, 23-24 lutego 2015 r. 

Zespół Szkół  
Techniczno – Informatycznych 

w Busku – Zdroju 

Próbne egzaminy zawodowe – technik informatyk, technik pojazdów 
samochodowych, egzamin praktyczny z kwalifikacji M18 w zawodzie technik 
pojazdów samochodowych, próbne egzaminy ustne z jęz. polskiego wg nowej 

formuły 
Zajęcia  w ramach  projektu unijnego „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza- 

szansą na sukces zawodowy” (mechanika, gastronomia, jęz. angielski) 
 

155 

16,17,18,19,20,23,24.02.2015       
w godz.9.00-11.30, 9.00-13.00, 
8.00-12.00, 12.00-16.00, 16.00-
19.00, 9.00-14.00, 8.00-12.30 

Zespół Szkół 
Technicznych 

i Ogólnokształcących   
w Busku - Zdroju 

Zajęcia sportowe:  siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe, 
zajęcia siłowe 

62 
w/g potrzeb 

16,18,23,25.02.2015  

godz.  9.00 – 14.00 
 

Warsztaty i konsultacje dla maturzystów 

Zajęcia informatyczne 

Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy 
w Busku - Zdroju 

piłka ręczna 

210 

codziennie w okresie ferii  
(z wyłączeniem sobót  

i niedziel) 
w godz. 9.00-14.00 

piłka siatkowa 

piłka nożna 

tenis stołowy 

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego (20.02.2015 r. godz. 12.00-14.00), Turniej Piłki 
Nożnej  (24.02.2015 r. godz.10.30-14.00)  oraz Turniej Piłki Ręcznej (26.02.2015 r.  

godz. 10.30-12.30) 

 

 



1 2 3 4 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 

w Busku – Zdroju 
 

Zajęcia sportowe, edukacyjne - przygotowujące do matury i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i pasje, artystyczne oraz 
zajęcia z pedagogiem i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

480 

codziennie w okresie ferii 
zimowych (z wyłączeniem 

sobót i niedziel) 
 w godz. 8.00-14.00 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Busku - Zdroju 

Turnieje sportowe na świetlicy (np. rzut piłką do celu, slalom z piłką, skoki na jednej nodze) 

80 codziennie w okresie ferii 

Turnieje warcabowe, szachowe, planszowe pn.”Mistrz gier planszowych” 

Zabawy ruchowe na śniegu, konkurs na „Najpiękniejszą śnieżną figurę” 

„Przyjaźń krok po kroku”- rozmowy na temat problemów osobistych, okres dojrzewania 

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Drużyny Ratowniczej z Hufca ZHP w Busku - Zdroju 

Quizy: „O Polsce”, ”Polonistyczny”, „Przyrodniczy” 

Zagadki dla najmłodszych 

Konkurs na Najsympatyczniejszego pacjenta ferii zimowych oraz na Najśmieszniejszą fryzurę 

Dyskoteki połączone z następującymi zabawami: „Taniec na czas”, „Kręgle tyłem”, „Konkurs 
tańca na gazecie”, „Przenoszenie papierków słomką”, „Jedzenie jabłka na czas”, „Taniec z balonem” 

„Wieczory filmowe” - oglądanie ulubionych filmów 

Udział w zbiórkach organizowanych przez drużynę harcerską „Nieprzetartego szlaku” 

działającego w Zespole 
Konkurs muzyczny pn.”Mam talent”, „Zgadnij jaka to melodia” , „Mistrz tańca” 

Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych 

Zwiedzanie Sanatorium Marconi, Kapliczki św. Anny, kościoła św. Brata Alberta, pomnika 
Leszka Czarnego, „Ławeczki Belona” 

Oglądanie wystaw figur wokół BSCK pt. „Fantazja zaklęta w drzewie” 

 
 


