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Informacja nt. zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2012 
 
 
 

 
Nazwa placówki  

 
Forma zajęć 

Planowana 
liczba 

uczestników 
Częstotliwość zajęć 

1 2 3 4 

I Liceum Ogólnokształcące  
w Busku -  Zdroju 

Zajęcia sportowe: futsal, koszykówka, aerobik, tenis ziemny, siatkówka ok. 120 
13,15,17,22 luty 2012 r. 

godz.  10.00 – 11.30 

Zespół Szkół  
Techniczno – Informatycznych 

w Busku – Zdroju 

 Zajęcia warsztatowe w ramach projektu 
„Dajmy szansę – warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim”  

w/g potrzeb 

13-14 luty 2012 r. 
godz. 8.00 – 14.00 
15, 21 luty 2012 r. 
godz. 9.00-13.30 

Zespół Szkół 
Technicznych 

i Ogólnokształcących   
w Busku - Zdroju 

Zajęcia sportowe:  siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe, zajęcia siłowe 36 
13,16,20,23 luty 2012 r.  

godz.  9.00 – 14.00 

Warsztaty i konsultacje dla maturzystów 

w/g potrzeb 

codziennie w okresie 
 ferii zimowych  
z wyłączeniem  
sobót i niedziel 

godz.  9.00 – 14.00 
Zajęcia informatyczne 

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna  

w Busku - Zdroju 

Projekt 
„Bezpiecznie 
i aktywnie 
spędzamy 

ferie 
zimowe” 

Zabawy na śniegu 

wg potrzeb 13 – 22 lutego 2012 r. 

Zajęcia artystyczne 

Gry i zabawy w sali wyposażonej w pomoce dydaktyczne 

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju 

Feryjny bal maskowy 

Wyjście na lodowisko 

Wyjście do kina 

 

 



1 2 3 4 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 1 

w Busku – Zdroju 
 

tworzenie bibliografii załącznikowej 12 

poniedziałki, środy i piątki 

zajęcia z biologii dla maturzystów 10 

zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów ZSZ 15 

zajęcia dodatkowe z matematyki 36 

zajęcia dodatkowe z języka polskiego 32 

zajęcia dla maturzystów z języka angielskiego 20 

zajęcia dodatkowe dla maturzystów z WOS 8 

rozmowy indywidualne z pedagogiem   

zajęcia dla uczestników olimpiady wiedzy  ekonomicznej i przedsiębiorczości 5 

rozwiązywanie zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 45 

zajęcia dla osób z trudnościami w zakresie języka niemieckiego 5 

zajęcia dodatkowe dla maturzystów z języka niemieckiego 15 

zajęcia z samoobrony 10 

piłka koszykowa chłopców 10 

piłka nożna chłopców 16 

zajęcia dodatkowe dla maturzystów z języka rosyjskiego 9 

przygotowanie do konkursu z rachunkowości 5 

piłka siatkowa dziewcząt 16 

język angielski – ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu 10 

piłka siatkowa chłopców 15 

Bibliodrama o zagrożeniach współczesnego świata 5 

kurs pierwszej pomocy PCK 10 

produkcja słodkich wyrobów  10 

zajęcia dodatkowe z języka francuskiego 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 2 3 4 

Zespół Szkół Specjalnych  
w Busku - Zdroju 

Poznawanie Miasta poprzez wycieczki 

76 
codziennie w okresie 

 ferii zimowych  
 

Udział w zajęciach organizowanych przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury 

Udział w koncertach Salonowej Orkiestry Zdrojowej  

Zwiedzanie wystaw malarskich organizowanych w Galerii Zielona 

Konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż”, „Portret mojego pupila” 

Turniej warcabowy i szachowy 

Gry dydaktyczne 

Konkurs na najpiękniejsza rzeźbę śnieżną 

Konkurs na najciekawszy strój karnawałowy 

Zajęcia komputerowe w bibliotece szkolnej 

Organizacja Dnia Zakochanych 

Wieczór baśni i zagadek 

Zbiórki, konkursy organizowane przez gromadę Zuchów i Harcerzy działających w Szkole 

Konkurs muzyczny pn. Zgadnij, jaka to melodia, Karaoke 

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Busku - Zdroju 

Zwiedzanie Sanatorium Marconi 

Wieczory filmowe 

Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego (klasy IV – VI) 

Konkurs pn. „Mistrz Gier Planszowych” 

Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy  
w Busku - Zdroju 

Piłka ręczna 50 

13 – 17 lutego 2012 r. 
9:00 – 14:00 

Piłka siatkowa 40 

koszykówka 30 

Piłka nożna 60 

Tenis stołowy 30 

gimnastyka 

dla wszystkich 
uczestników 

poszczególnych 
dyscyplin jako 

rozgrzewka przed 
zajęciami 

UWAGA 
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski zamieszkujący na terenie Gminy Busko – Zdrój będą mogli w okresie ferii 

zimowych bezpłatnie korzystać z obiektu Pływalni Miejskiej w Busku – Zdroju oraz płyty Lodowiska „Biały Orlik 2012” (za okazaniem legitymacji szkolnej) 



ZORGANIZOWANE FORMY WYPOCZYNKU W POWIATOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH 

Zespół Szkół  
Techniczno – Informatycznych  

w Busku - Zdroju 

Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach 
al. Legionów 3/3, 25 – 035 Kielce 

35 
33 uczestników 

2 opiekunów 
18-24 luty 2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


