
     

 Placówka Nazwa Krótki opis działania Dokładny termin 

4 Gimnazjum nr 5 SPORT Z 
NAMI 

zajęcia rekreacyjno-
sportowe na sali 
gimnazstycznej 

30.01.2017 - 
01.02.2017 

4 LET'S PLAY gry i zabawy leksykalne z j. 
angielskim 

30.01.2017 

4 WYPRAWA 
DO 

EXPLOSEU
M 

zwiedzanie Exploseum 
DAG Fabrik Bromberg 

(podziemna trasa 
turystyczna) 

31.01.2017 

5 Gimnazjum nr 9 Zajęcia 
sportowe - 

Orlik 

Zajęcia sportowo-
rekreacyjne dla dzieci i 

młodzieży 

30.01.2017 - 
12.02.2017 

5 konkurs 
'Speak as if 
you were' 

przygotowanie do konkursu 
międzyszkolnego, próby, 

tłumaczenie tekstu 

30.01.2017 
godz.9.00-11.00 / 

06.02.2017 
godz.9.00-11.00 

10 Gimnazjum nr 24 ORLIK Obecność animatora w 
czasie ferii zimowych od 10-

18 

30.01.2017-
12.02.2017 

10 ORLIK Zajęcia dla dzieci i 
młodzieży od poniedziałku 
do piątku z następujących 

dyscyplin: piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, 

uni-hokej, tenis, gry i 
zabawy na śniegu i wiele 

innych 

30.01.2017-
3.02.2017 - I 

TYDZIEŃ 
6.02.2017-

10.02.2017 - II 
TYDZIEŃ 

10 ORLIK Turnieje sportowe dla 
dzieci, młodzieży i 

dorosłych w soboty i w 
niedziele z następujących 

dyscyplin: piłka nożna 
koszykówka, siatkówka, 

uni-hokej, gry i zabawy na 
śniegu dla całych rodzin i 

wiele innych 

4.02.2017-
5.02.2017- I 
TYDZIEŃ 

11.02.2017-
12.02.2017- II 

TYDZIEŃ 

13 Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 1 

Półkolonie Zajęcia rekreacyjne , 
edukacyjne i kulturalne dla 

dzieci lat 7-12 

30.01.2017-
10.02.2017 

13 Ferie z 
szachami 

Turniej połączony ze 
szkoleniem szachowym. 

30.01.2017-
03.02.2017 

13 ObózTanecz
ny w 

Gozdawie 

Zajęcia rekreacyjne i 
warsztay taneczne 

30.01.2017-
03.02.2017 

13 Dancemania 
w ruchu 

Warsztay taneczne dla 
dzieci z grup 

zawansowanych. 

06.02.2017-
10.02.2017 

13 Ferie z 
kołem 

Miłośników 
Gier 

Zajęcia rekreacyjno -
sportowe 

30.01.2017-
03.02.2017 

14 Młodzieżowy Dom półkolonie I W czasie trwania 2017.01.30 - 



Kultury nr 2 tydzień I 
turnus 

„Półkolonii” z MDK nr 2 
planujemy wycieczki na 

Wyspę Młyńską, Wzgórze 
Dąbrowskiego, Myślęcinka i 
innych ciekawych miejsc, by 

przybliżyć dzieciom uroki 
naszego miasta. Dzieci 
uczestniczyć będą w 

projekcji filmu, miło spędzą 
czas w ogrodzie 

zoologicznym, stadninie 
koni, Centrum 

ekologicznego w 
Myślęcinku. W programie 

nie zabraknie również zajęć 
muzycznych, wokalnych, 
tanecznych, teatralnych i 

plastycznych oraz 
sportowo-rekreacyjnych. 

Szczególną atrakcją będzie 
dla dzieci wyjazd do Baja 

Pomorskiego w Toruniu na 
spektakl dla dzieci oraz 

zwiedzanie Muzeum 
Kopernika i Muzeum Historii 

Torunia. Działania będą 
opierały się na 
następujących 

zagadnieniach: "W krainie 
baśni", "Wszystkie dzieciaki 

kochają zwierzaki", "W 
zaczarowanej szafie z 
toruńskimi legendami", 

"Dzień małego odkrywcy", 
"Wizyta w skansenie w 

Osieku" 

2017.02.03 godz. 
8:00 - 16:00 

14 półkolonie I 
tydzień II 

turnus 

W czasie trwania 
„Półkolonii” z MDK nr 2 
planujemy wycieczki na 

Wyspę Młyńską, Wzgórze 
Dąbrowskiego, Myślęcinka i 
innych ciekawych miejsc, by 

przybliżyć dzieciom uroki 
naszego miasta. Dzieci 
uczestniczyć będą w 

projekcji filmu, miło spędzą 
czas w ogrodzie 

zoologicznym, stadninie 
koni, Centrum 

ekologicznego w 
Myślęcinku. W programie 

nie zabraknie również zajęć 
muzycznych, wokalnych, 
tanecznych, teatralnych i 

plastycznych oraz 

2017.01.30 - 
2017.02.03 godz. 

8:00 - 16:00 



sportowo-rekreacyjnych. 
Szczególną atrakcją będzie 
dla dzieci wyjazd do Baja 

Pomorskiego w Toruniu na 
spektakl dla dzieci oraz 

zwiedzanie Muzeum 
Kopernika i Muzeum Historii 

Torunia 

14 zajęcia 
otwarte na 
Wzgórzu 

Wolności I 
tydzień 

Zestaw zajęć porannych, 
czyli: "Gimnastyka jest 

zdrowa". Piosenka i wiersz, 
czyli: "Uczymy się teksty na 

pamięć". Pogadanka o 
jedzeniu, czyli: "Jak zdrowo 
się odżywiać". Przerwa na 

posiłek, czyli: "Jak 
kulturalnie spożywać 

jedzenie". Konkursy, gry i 
zabawy, czyli: "Co każde 
dziecko lubi najbardziej". 
Słuchamy najpiękniejsze 
bajki, czyli: "Utrwalamy 
treści znanych bajek"                                                                                                        

1 dzień: 
Plastyka: * technika 

dowolna - "Choinka w moim 
domu" 

Wyjście: *spacer po Starym 
Mieście 
2 dzień:  

Plastyka: *wycinanie 
śnieżek i gwiazd - "Ozdoby 

zimowe" 
Wyjście: *Muzeum "Brudu" i  

kawiarnia "Czekolada na 
gorąco" 
3 dzień: 

Plastyka: *malowanie 
kredkami woskowymi - 
"Moje wymarzone ferie 

zimowe" 
Wyjście: Basen nr 4 

4 dzień: 
Plastyka: malowanie sceny 

z bajki "Królowa śniegu" 
Wyjście: film w Fokusie lub 
"Pizza własnej roboty" we 

Fordonie 
5 dzień:  

Robotyka: *samodzielne 
wykonanie - "Kamera, 

baletki, aparat" 
Dyskoteka na zakończenie 

2017.01.30 - 
2017.02.03 godz. 

11:00 - 15:00 

14 zajęcia Zestaw zajęć porannych, 2017.02.06 - 



otwarte na 
Wzgórzu 

Wolności II 
tydzień 

czyli: "Gimnastyka jest 
zdrowa". Piosenka i wiersz, 
czyli: "Uczymy się teksty na 

pamięć". Pogadanka o 
jedzeniu, czyli: "Jak zdrowo 
się odżywiać". Przerwa na 

posiłek, czyli: "Jak 
kulturalnie spożywać 

jedzenie". Konkursy, gry i 
zabawy, czyli: "Co każde 
dziecko lubi najbardziej". 
Słuchamy najpiękniejsze 
bajki, czyli: "Utrwalamy 
treści znanych bajek"                                                           

1 dzień: 
Plastyka: *wycinanie 
kwiatów wg wzoru 

2 dzień: 
Plastyka: *rysowanie, 

wycinanie, wyklejanie lilii 
wodnych 

Wyjście: Muzeum 
Wyczółkowskiego 

3 dzień:  
Plastyka: *cięcie pasków, 
zwijanie papieru metodą 

Giling 
Wyjście: Basen nr 4 

4 dzień: 
Plastyka: *techniki zwijania 

papieru 
Wyjście: film w Multikinie 

lub Terrarium w Myślęcinku 
5 dzień: 

Robotyka: mała motoryka, 
budowanie robota wg 

własnego pomysłu 
Dyskoteka na zakończenie 

2017.02.10 godz. 
11:00 - 15:00 

14 turniej 
szachowy 
dla dzieci 

młodszych 

Organizacja turnieju 
szachowego na dystansie 9 

rund systemem 
szwajcarskim z tempem 

30min. na zawodnika. Na 
zwycięzców czekają 

nagrody rzeczowe, dyplomy 
i słodycze. Pierwszego dnia 
zostaną rozegrane 4 rundy, 

drugiego 5 rund. 

2017.02.06 - 
2017.02.07 w 
godz. 10:00 - 

14:00 

14 półkolonie II 
tydzień I 
turnus 

W czasie trwania 
„Półkolonii” z MDK nr 2 
planujemy wycieczki na 

Wyspę Młyńską, Wzgórze 
Dąbrowskiego, Myślęcinka i 
innych ciekawych miejsc, by 

2017.02.06 - 
2017.02.10 godz. 

8:00 - 16:00 



przybliżyć dzieciom uroki 
naszego miasta. Dzieci 
uczestniczyć będą w 

projekcji filmu, miło spędzą 
czas w ogrodzie 

zoologicznym, stadninie 
koni, Centrum 

ekologicznego w 
Myślęcinku. W programie 

nie zabraknie również zajęć 
muzycznych, wokalnych, 
tanecznych, teatralnych i 

plastycznych oraz 
sportowo-rekreacyjnych. 

Szczególną atrakcją będzie 
dla dzieci wyjazd do Baja 

Pomorskiego w Toruniu na 
spektakl dla dzieci oraz 

zwiedzanie Muzeum 
Kopernika i Muzeum Historii 

Torunia 

14 warsztaty 
wokalno-
gitarowe 

oddział MDK 
nr 2, ul. 

Karpacka 30 

Warsztaty dla dzieci ze 
szkół podstawowych i 

gimnazjalnych polegające 
na poznaniu i opracowaniu 

nowego repertuaru 
piosenek poetyckich, 

turystycznych i szantowych. 
Opracowaniu 

harmonicznym i 
aranżacyjnym utworów. 

Opracowaniu 
instrumentalnym: gitary 
basowej, akustycznej i 

skrzypiec. Przygotowaniu i 
doskonaleniu programów 

na nadchodzące konkursy. 

30.01 - 
03.02.2017r. 
Godz. 14:00 - 

18:00 

14 warsztaty z 
improwizacji 
teatralnej w 
MDK nr 2 

Podczas tego warsztatu, 
zajmiemy się improwizacją 

jako narzędziem 
komunikacji do 

gromadzenia informacji i 
korzystania z niej w 

formach 
niekonwencjonalnych. 

Kiedy dochodzi do 
przepływu komunikatów, 
wymiany energii ,z której 
powstaje nowa jakość i 

potencjał do ruchu i kreacji. 
Dni pełnego zanurzenia i 

wymiany pomiędzy 
członkami zespołu a 
uczestnikami, w celu 

gruntownego zbadania 

30.01 - 
02.02.2017r. 
godz. 10:00 - 

14:00 



rzeczywistości, która nas 
otacza - z całą jej 

złożonością, brzydotą i 
pięknem, a wszystko to za 
pomocą improwizacyjnych 

technik teatralnych, zabaw i 
ogólnie znanych przekazów 

14 „Artystyczny 
kalejdoskop” 

Zimowe 
warsztaty 
taneczne 

Dzięki popularnym 
programom telewizyjnym, 

konkursom  i modzie taniec 
zajmuje w życiu młodych 
ludzi poważne miejsce, a 
dla wielu również staje się 

sposobem na życie. 
Uczestnicy na warsztatach 
pod okiem doświadczonych 
nauczycieli tańca poznają  

nowe  techniki tańca, 
udoskonalą swój warsztat 

taneczny, a także poprawią 
kondycje fizyczną. 

Wszystko to w miłej 
atmosferze w profesjonalnej 

sali baletowej. 

30.01 - 
05.02.2017r. 8:00 

- 15:00 

15 Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 4 

Ferie z MDK-
4 

tygodniowe zajęcia 
zorganizowane z grupą 25-
osobową (dzieci w wieku 6-
16 lat) w formie półkolonii 

bez wyżywienia, grupa 
dzieci uczestniczyć będzie 
w zajęciach sportowych, 

świetlicowych, 
organizowane będą wyjścia 
do kina, do zoo, zwiedzanie 
miasta; ferie zakończą się 
"Zabawą Karnawałową" 

30.01.2017 r. - 
03.02.2017 r.           

(w godz. od 9:00 
do 14:00) 

15 Ferie z MDK-
4 

tygodniowe zajęcia 
zorganizowane z grupą 25-
osobową (dzieci w wieku 6-
16 lat) w formie półkolonii 

bez wyżywienia, grupa 
dzieci uczestniczyć będzie 
w zajęciach sportowych, 

świetlicowych, 
organizowane będą wyjścia 
do kina, do zoo, zwiedzanie 
miasta; ferie zakończą się 

"Zabawą karnawałową" 

06.02.2017 r. - 
10.02.2017 r.           

(w godz. od 9:00 
do 14:00) 

15 warsztaty 
artystyczne 

z ceramiki artystycznej - 
grupa dzieci (15 osób) 
uczestniczyć będzie w 

zorganizowanych zajęciach 
lepienia w glinie pod 

nadzorem nauczyciela 
placówki 

30.01.2017 r. - 
02.02.2017 r. 
(10:00-13:00)                            
03.02.2017 r. 
(11:00-14:00) 



15 warsztaty 
artystyczne 

plastyka - grupa dzieci (15 
osób) uczestniczyć będzie 

w zorganizowanych 
zajęciach malarskich pod 

nadzorem nauczyciela 
placówki 

30.01.2017 r. - 
03.02.2017 r.           

(11:00 do 14:00) 

15 warsztaty 
artystyczne 

plastyka - grupa dzieci (15 
osób) uczestniczyć będzie 

w zorganizowanych 
zajęciach malarskich pod 

nadzorem nauczyciela 
placówki 

06.02.2017 r. - 
10.02.2017 r. 
(11:00-14:00) 

15 warsztaty 
artystyczne 

z tańca hip-hop - grupa 
dzieci (15 osób) 

uczestniczyć będzie w 
zorganizowanych zajęciach 
malarskich pod nadzorem 

nauczyciela placówki 

07.02.2017-
10.02.2017                    

(10:00-13:00) 

16 Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 5 

I turnus 
półkolonie 
zimowe 

Półkolonie trwać będą od 
poniedziałku do piątku w 

godz. 8.00 – 16.00. 
Organizator zapewnia 

uczestnikom II śniadanie i 
obiad oraz realizację zajęć, 
plastycznych, muzycznych i 

rekreacyjnych 

30.01-03.02.2017 

16 II turnus 
półkolonie 
zimowe 

Półkolonie trwać będą od 
poniedziałku do piątku w 

godz. 8.00 – 16.00. 
Organizator zapewnia 

uczestnikom II śniadanie i 
obiad oraz realizację zajęć, 
plastycznych, muzycznych i 

rekreacyjnych 

06.02-10.02.2017 

16 Rusz się w 
Ferie 

RUSZ SIĘ W FERIE to 
propozycja warsztatów 
tanecznych dla dzieci i 
młodzieży, którzy chcą 
połączyć wypoczynek i 
doskonałą zabawę z 

intensywnym treningiem na 
parkiecie. Są to 

pięciodniowe warsztaty 
taneczne, które odbywać 

się będą w godzinach 9.00 - 
17.00. Uczestnicy mają 

zapewniony mały posiłek 
oraz opiekę 

wykwalifikowanych 
instruktorów i choreografów 

z całej Polski 

06.02-10.02.2017 

17 Bydgoski Zespół 
Placówek Opekuńczo-

Wychowawczych 

zimowisko Wyjazd dzieci z BZPOW - 
12 + 2 wychowawców na 
Zimowisko w Poroninie, 

koło Zakopanego 

04.02.2017 - 
11.02.2017 



18 Pałac Młodzieży Półkolonie 
dla dzieci 7-

12 lat 

Zajęcia odbywające się w 
godzinach 7.30 - 16.00 w 

ośmiu grupach 
tematycznych: 

plastycznych, tanecznych, 
fotograficznych, 

sportowych, reporterskich i 
miłośników gier 
planszowych i 

komputerowych. Każdego 
dnia zapewnione drugie 
śniadanie oraz obiad. W 

programie wyjścia i 
wycieczki, w tym jedna 

całodniowa, rekreacja na 
pływalni i w terenie, pokaz 
filmu na ekranie kinowym. 

30.01 - 
03.02.2017 

18 Półkolonie 
dla dzieci 7-

12 lat 

Zajęcia odbywające się w 
godzinach 7.30 - 16.00 w 

ośmiu grupach 
tematycznych: 

plastycznych, tanecznych, 
fotograficznych, 

sportowych, reporterskich i 
miłośników gier 
planszowych i 

komputerowych. Każdego 
dnia zapewnione drugie 
śniadanie oraz obiad. W 

programie wyjścia i 
wycieczki, w tym jedna 

całodniowa, rekreacja na 
pływalni i w terenie, pokaz 
filmu na ekranie kinowym. 

06.02 - 
10.02.2017 

18 Spotkanie z 
polską 

animacją 

Pokaz filmów animowanych 
oraz zabawy rekreacyjne 

dla dzieci w wieku 3 - 8 lat. 
W trakcie możliwość 

objerzenia polskich bajek 
na dużym ekranie, każda z 
kształcącą, wychowawczą 
puentą. W programie m.in.. 

Przygody Bolka  i Lolka, 
Reksio, perypetie 
Pampaliniego. Nie 

zabraknie  konkursów, 
zabaw i innych atrakcji 

30.01.2017, 
godz. 10.00 - 
11.00, sala 

widowiskowa 

18 Kolorowy 
zawrót głowy 

Spotkanie muzyczne dla 
dzieci w wieku 7 - 10 lat, 

podczas którego odbędą się 
zabawy taneczno-ruchowe, 
dzieci będą miały okazję do 

zapoznania się z 
fragmentami muzyki 
klasycznej, bajkami 

31.01.2017, 
godz. 9.30 - 
11.00, sala 

widowiskowa 



symfonicznymi i innymi 
utworami z zakresu 
dziecięcej literatury 

muzycznej 

18 Okno na 
ferie, czyli 
baw się 
razem z 
nami. 

Impreza adresowana do 
dzieci w wieku 7-12 lat. W 

programie zabawy i gry 
ruchowe, integracyjne, a 
także konkursy i guizy na 

wesoło 

02.02.2017, 
godz. 12.00 - 
13.00, sala 

widowiskowa 

18 Herbatka na 
Wembley 

Spotkanie na temat Anglii i 
angielskiej kultury oraz 

języka. Impreza 
adresowana do dzieci w 

wieku 10 - 12 lat. W 
przystępnej, edukacyjnej, a 
jednocześnie zawierającej 
elementy humoru formie, 

uczestnicy poznają ciekawe 
wiadomości dotyczące 
Wielkiej Brytanii, krajów 
anglojęzycznych oraz 

rozwiążą zadania językowe 

02.02.2017, 
godz. 9.00 - 9.45, 

sala 115 

18 Gra muzyka, 
czyli wspólne 
muzykowani
e na żywo i 
na ekranie 

Impreza adresowana do 
dzieci ze szkół 

podstawowych. W 
programie zabawy z 

wykorzystaniem 
instrumentów muzycznych, 

w tym nietypowych bum 
bum rurek 

06.02.2017, 
godz. 13.20 - 
14.20, sala 

widowiskowa 

18 Mamy 
gadanego - 
retoryka pół 
żartem, pół 

serio. 

Scenki, ćwiczenia i zabawy 
związane ze sztuką 

pięknego, poprawnego i 
przekonywującego 

mówienia w różnych 
sytuacjach. Impreza 

adresowana do dzieci w 
wieku 10 - 12 lat 

07.02.2017, 
godz. 11.15 - 
12.00, sala 

widowiskowa 

18 Labirynt 
wiedzy - 

interdyscypli
narna gra 

multimedialn
a dla dużych 

i małych 

Gra planszowa z historią w 
tle, z w której wykorzystane 

zostaną multimedia. 
Impreza adresowana do 

dzieci ze szkół 
podstawowych 

08.02.2017, 
godz. 12.00 - 
13.00, sala 

widowiskowa 

18 Z czego się 
śmiejemy. O 

filmowych 
komediach 

Aktywizujące uczestników 
spotkanie poświęcone 

źródłom komizmu w kinie 
na przestrzeni wielu dekad 

historii kina. Impreza 
adresowana do dzieci w 

wieku 10 - 12 lat. 

09.02.2017, 
godz. 14.00 - 

15.30, sala 115 

18 Moc atrakcji 
na koniec 

Impreza adresowana do 
dzieci w wieku 7-9 lat. W 

10.02.2017, 
godz. 13.45 - 



wakacji programie gry i zabawy o 
różnorodnym charakterze, 

m.in. integracyjne, 
muzyczne, ruchowe. 

14.45, sala 216 

18 Maraton 
maturzysty 

Zajęcia dla maturzystów, 
którzy wybrali przedmiot 

historia 

01.02.2017, 
godz. 16.30 -

19.00, sala 214 

18 Maraton 
maturzysty 

Zajęcia dla maturzystów, 
którzy wybrali przedmiot 

historia 

02.02.2017, 
godz. 16.30 -

19.00, sala 214 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

i szarości 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 
poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

30.01.2017, 
godz. 15.00 - 

16.30, sala 229 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

i szarości 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 
poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

31.01.2017, 
godz. 11.00 - 

12.30, sala 229 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

i szarości 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 
poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

01.02.2017, 
godz. 10.30 - 

12.00, sala 229 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

i szarości 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 
poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

02.02.2017, 
godz. 14.00 - 

15.30, sala 229 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

i szarości 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 
poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

03.02.2017, 
godz. 9.00 - 

10.30, sala 229 

18 Ferie z 
językiem 

angielskim 

Warsztaty językowe 
przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie podstawowym 

31.01.2017, 
godz. 16.30 - 

18.00, sala 104 

18 Ferie z 
językiem 

angielskim 

Warsztaty językowe 
przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie rozszerzonym 

02.02.2017, 
godz. 16.30 - 

18.00, sala 104 

18 Podróż w 
kosmos 

Spotkanie dla miłośników 
astronomii, w programie 

m.in. oglądanie nieba 

30.01.2017, 
godz. 16.00 - 

18.00, sala 209 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 

07.02.2017, 
godz. 11.30 - 

13.30, sala 229 



i szarości poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

i szarości 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 
poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

08.02.2017, 
godz. 10.00 - 

12.00, sala 229 

18 Grafika - 
moja 

ulubiona 
technika 

plastyczna 

Zajęcia plastyczne dla 
miłośników grafiki, 

warsztaty praktyczne, praca 
przy sztalugach 

09.02.2017, 
godz. 14.30 - 

16.30, sala 229 

18 Zimowe 
widnokręgi - 
na styku bieli 

i szarości 

Zajęcia plastyczne, podczas 
których w formie 

praktycznej będzie możliwe 
poznanie różnych technik 
stosowanych w rysunku i 

malarstwie 

10.02.2017, 
godz. 15.00 - 

16.30, sala 229 

18 Matematyka 
dla 

humanistów 

Warsztaty dla maturzystów 
w zakresie egzaminu 

maturalnego z matematyki 
na poziomie podstawowym 

06.02.2017, 
godz. 16.30 - 

19.30, sala 208 

18 Matematyka 
dla 

humanistów 

Warsztaty dla maturzystów 
w zakresie egzaminu 

maturalnego z matematyki 
na poziomie podstawowym 

07.02.2017, 
godz. 16.30 - 

19.30, sala 208 

18 Matematyka 
dla 

humanistów 

Warsztaty dla maturzystów 
w zakresie egzaminu 

maturalnego z matematyki 
na poziomie podstawowym 

08.02.2017, 
godz. 16.30 - 

19.30, sala 208 

18 Gra 
komputerow

a 
"COLOBOT" 

Budowanie algorytmów 
poruszania się robotów - 
warsztaty praktyczne dla 

młodzieży od 13 roku życia 

08.02.2017, 
godz. 16.30 - 

18.00, sala 227 

18 Ferie z 
językiem 

angielskim 

Warsztaty językowe 
przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie rozszerzonym 

08.02.2017, 
godz. 16.30 - 

18.00, sala 104 

18 Ferie z 
językiem 

angielskim 

Warsztaty językowe 
przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie podstawowym 

09.02.2017, 
godz. 16.30 - 

18.00, sala 104 

18 Ferie z 
językiem 

angielskim 

Warsztaty językowe 
przygotowujące do 

egzaminu gimnazjalnego na 
poziomie rozszerzonym 

10.02.2017, 
godz. 16.30 - 

18.00, sala 104 

18 Podróż w 
kosmos 

Spotkanie dla miłośników 
astronomii, w programie 

m.in. oglądanie nieba 

09.02.2017, 
godz. 16.00 - 

18.00 

18 Ferie z 
tańcem 

Warsztaty taneczne dla 
zaawansowanych 

miłośników tańca od 15 

04.02.2017, 
godz. 15.00 - 
17.00, sala 



roku życia, z zakresu barre 
au soul, prowadzenie: 

Milena Onufrowicz-
Kaczyńska, pedagog w 

Ogólnokształcącej Szkole 
Baletowej w Warszawie, 

tancerka, choreograf 
(obowiązują wcześniejsze 

zapisy i opłata 
akredytacyjna) 

sportowa 

18 Ferie z 
tańcem 

Warsztaty taneczne dla 
zaawansowanych 

miłośników tańca od 15 
roku życia, z zakresu tańca 

współczesnego, 
prowadzenie: Małgorzata 

Mielech - tancerka, 
choreograf, pedagog, 

solista Polskiego Teatru 
Tańca, (obowiązują 

wcześniejsze zapisy i opłata 
akredytacyjna) 

05.02.2017, 
godz. 11.00 - 
13.30, sala 
sportowa 

18 Ferie z 
tańcem 

Warsztaty taneczne dla 
początkujących miłośników 
tańca w wieku 9-12 lat, z 

zakresu tańca 
współczesnego, 

prowadzenie: Katarzyna 
Rona - tancerka, 

choreograf, specjalistka z 
zakresu tańca 

współczesnego, 
(obowiązują wcześniejsze 

zapisy i opłata 
akredytacyjna) 

06.02.2017, 
godz. 14.30 - 
16.00, sala 
sportowa 

18 Ferie z 
tańcem 

Warsztaty taneczne dla 
średniozaawansowanych 
miłośników tańca w wieku 
12-15 lat, z zakresu tańca 

współczesnego, 
prowadzenie: Katarzyna 

Rona - tancerka, 
choreograf, specjalistka z 

zakresu tańca 
współczesnego, 

(obowiązują wcześniejsze 
zapisy i opłata 
akredytacyjna) 

06.02.2017, 
godz. 16.30 - 
18.00, sala 
sportowa 

18 Ferie z 
tańcem 

Warsztaty taneczne dla 
zaawansowanych 

miłośników tańca od 15 
roku życia, z zakresu 

modern contemporary, 
prowadzenie: Stefano 

Silvino - zwycięzca IX edycji 

07.02.2017, 
godz. 15.00 - 
17.30, sala 
sportowa 



You can dance (obowiązują 
wcześniejsze zapisy i opłata 

akredytacyjna) 

18 Ferie z 
tańcem 

Warsztaty taneczne dla 
zaawansowanych 

miłośników tańca od 15 
roku życia, z zakresu 

modern jazz, prowadzenie: 
Katarzyna Mieczkowska - 
doświadczona tancerka i 
wieloletnia instruktorka w 
Egurrola Dance Studio, 

trener flagowego zespołu 
V2, który w tym roku zdobył 
Mistrzostwo Europy IDO w 

kategorii Street Dance 
Show, (obowiązują 

wcześniejsze zapisy i opłata 
akredytacyjna) 

08.02.2017, 
godz. 14.30 - 
17.00, sala 
sportowa 

18 Porozumieni
e bez 

przemocy 

Warsztaty z zakresu 
komunikacji dla młodzieży 

w wieku 13 - 16 lat, 
obowiązują wcześniejsze 

zapisy 

06.02.2017, 
godz. 16.00 - 

19.00, sala 214 

18 Ferie dla 
rodziców - 

porozumieni
e bez 

przemocy 

Warsztaty z zakresu 
komunikacji dla rodziców; 
obowiązują wcześniejsze 

zapisy 

07.02.2017, 
godz. 16.00 - 

19.00, sala 214 

18 Basen Wstęp dla uczniów do 
godziny 14.00 jest 
bezpłatny. Grupy 

zorganizowane obowiązuje 
wcześniejsza rezerwacja, 

uczniowie indywidualni 
wpuszczani są w miarę 

wolnych miejsc 

od poniedziałku 
do piątku od 8.00 
do 15.00; wejścia 

15 minut przed 
pełną godziną 

25 Przedszkole nr 20 "Dzień 
szalika" 

zabawy integrujące 
społecznosć przedszkolną 

30.01. 2017 

25 "W zdrowym 
ciele zdrowy 

duch" 

zabawy sportowe w 
grupach wiekowych 

31.01. 2017 

25 "Gazetowy 
zawrót 
głowy" 

zabawy plastyczne i 
muzyczne 

01.02.2017 

25 "Dzień 
smakosza" 

robimy kanapki i sałatki 02.02.2017 

25 "Zwariowane 
kroczki" 

pląsy, zabawy taneczne 03.01. 2017 

25 "KLNZA" gry i zabawy ruchowe z 
chustą animacyjną 

06.01. 2017 

25 "W świecie 
bajek" 

quiz biblioteczny 07.01. 2017 

25 "Plastyczne warsztaty plastyczne 08.01. 2017 



metamorfozy
" 

25 "Ciekawy 
umysł" 

Łamigłówki, rebusy, zagadki 09.01. 2017 

25 "Spotkanie z 
baśnią" 

Konkurs rysunkowy na 
podstawie wysłuchanej 

baśni 

10.02. 2017 

31 Przedszkole nr 43 Bezpieczne 
zabawy na 

śniegu - 
spotkanie ze 

służbami 
mundurowy
mi- Policją, 

Straża 
Miejską, 
Strażą 

Pożarną. 

Historyjki obrazkowe, filmy 
edukacyjne, prelekcje, 

pokazy  na temat 
zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom 
podczas zabaw i sportów 
zimowych. Przypomnienie 
zasad ruchu drogowego 

obowiązującego pieszych  i 
sytuacji zagrożenia życia i 

zdrowia. 

30.01 - 
31.01.2017r. 

31 Zimowa 
Olimpiada 
Sportowa 

Przedszkolak
a 

Impreza sportowa 
skierowana do 

przedszkolaków. Dzieci 
będą podzielone na dwie 
grupy: starsze i młodsze, 

będą brały udział w 
różnorodnych 

konkurencjach sportowych 
(przy sprzyjających 

warunkach 
atmosferycznych - śniegu, 

zbawy zorganizowane będa 
na terenie ogrodu 

przedszkolnego) z użyciem 
różnorodnego sprzętu 

sportowego. Impreza ma na 
celu wszechstronny rozwój 
fizyczny dzieci, pokazanie 

dzieciom sposobu 
aktywnego spędzania czasu 

wolnego wspólnie z 
rówieśnikami, współpraca w 
grupie i rywalizacji zgodnie 

z zasadami fair-play. 

01.02-
02.02.2017r. 

31 Edukacja 
zdrowotna 

Kuchcikowe Zimowe ABC: 
koktajle owocowe, koktajle 

mleczne, szaszłyki 
owocowe, szaszłyki 
warzywne, kolorowe 

kanapki i gofry. Dzieci 
wspólnie z zaproszonymi 

gośćmi (rodzicami, 
dziadkami, kuchrzem ) 

wykonają ciekawe, 
samaczne i zdrowe posiłki. 

03.02.2017r. 

31 W pracowni 
malarskiej - 

Dzieci wykorzystując 
różnorodne techniki 

06.02.2017r. 



zabawy 
plastyczne 

"Eko-zima u 
Krcika 

Szybownika". 

plastyczne, własną 
kreatywność i fantazję oraz 
matriały przeznaczone do 
recyklingu wykonają prace 

plastczne płaskie i 
przestrzenne o tematyce 
zimowej. Z wykonanych 

prac plastcznych 
zoorganizowana zostanie 

wystawa w holu 
przedszkola "Eko-zima u 

Krecika Szybownika". 

31 Tablica 
interaktywna 

w 
przedszkolu 

Zabawy edukacyjne z 
wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej i programów 
edukacyjnych dla dzieci. 

07.02.2017r. 

31 Zimowa 
ZUMBA 

Dzieci uczestniczyć będą w 
zabawach ruchowych i  
tanecznych do muzyki 

nowoczesnej. 

08.02.2017r. 

31 Krecikowa 
kinoteka 

Ogladanie bajek i filmów o 
tematyce zimowej 

zwiazanych z zachowaniem 
bezpieczeństwem podczas 
zabaw i sportów zimowych. 

09.02.2017r. 

31 Zabawy z 
chustą 

animacyjną. 

Zabawy muzyczne, 
ruchowe z wykorzystaniem 

chusty animacyjnej. 

10.02.2017r. 

35 Przedszkole nr 58 Działalność 
edukacyjna 
przedszkola 

Przedszkole jest czynne 
podczas ferii zimowych. 

Część dzieci korzysta z ferii 
zimowych i w placówce jest 

niższa frekwencja. Nie 
wprowadzamy nowych 

treści 
programowych,szczególnie 

w grupie 6-latków. 

30.01.2017- 
10.02.2017 

35 Zabawy na 
śniegu- 

Jesteśmy 
Eskimosami. 

Zajęcia zintegrowane wokół 
tematyki zimowej- w 

zależności od panujacej 
aury- praca metodą 

projektów. 

30.01.2017- 
03.02.2017 

35 Indiańska 
Wioska 

Tworzenie również z 
wykorzystaniem metody 
projektów, aktywnego 

słuchania muzyki i metod 
twórczych Wioski 

Indiańskiej w jednej z sal 
zajęć- praca z dziećmi z 
różnych grup wiekowych. 

06.02.2017- 
10.02.2017 

37 Przedszkole nr 61 
Integracyjne 

Kino u Pani 
Wandy 

Projekcja bajek 
edukacyjnych związanych z 
bezpieczeństwem w czasie 

zimowych zabaw 

pierwszy tydzień 
ferii 



37 zabawy na 
terenie 

zabawy dostosowane do 
warunków pogodowych 

cały ores ferii 

40 Przedszkole nr 80 
"Królestwo Maciusia" 

Ferie na 
wesoło 

cykl zabaw i doświadczeń,  
wpleciony do codziennej 
działalności przedszkola 

30.01-10.02.2017 

41 Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna nr 2 

Bajeczne 
ferie 

Zajęcia rekreacyjno-
terapeutyczne dla dzieci 

klas I-III SP. W programie: 
zajęcia integracyjne, zajęcia 

rozwijające wiedzę o 
emocjach pt: "Z uczuciem o 

uczuciach", "Medialna 
Bydgoszcz"-z wizytą w 
radiu PiK, arteterapia-

lepienie w glinie, wycieczka 
po nieznanych zakątkach 

Fordonu, przygoda z 
Bajarką-zajęcia z 

bajkoterapii, bajeczne 
przedstawienie z udziałem 

dzieci 

30.01.2017-
3.02.2017 

42 Specjalny Ośrodek 
Szkolno- Wychowawczy 

nr 3 dla Dzieci i 
Młodzieży 

SOSW Nr 3 
ul.Graniczna

12 - 
pólkolonie 

zimowe 
organizowan

e we 
współpracy z 

BORBĄ. 

W zajęciach uczestniczą 
dzieci i młodzież z 

niepełnosprawnością 
intelektualną z terenu 
miasta Bydgoszczy ( z 

dzielnic Okole i 
Śródmieście)- zajęcia 

odbywają się na terenie 
SOSW Nr 3 

30.01.-
03.02.2017 

43 Szkoła Podstawowa nr 2 Obóz 
dochodzenio

wy 

Dla uczniów klas, w których 
prowadzone jest szkolenie 
sportowe z kajakarstwa, 
zorganizowany zostanie 

obóz dochodzeniowy w celu 
popularyzacji tej dyscypliny 
sportu, pogłębiania wiedzy 
teoretycznej, doskonalenia 
umiejetności oraz integracji 
grupy i zagospodarowania 

czasu wolnego dzieci w 
okresie ferii zimowych. 

Zajęcia odbywać się będą w 
obiekcie klubu WTS 

"ASTORIA". 

30.01.2017 - 
10.02.2017 

44 Szkoła Podstawowa nr 4 zajęcia 
sportowe 

zajęcia rekreacyjne z 
elementami piłki nożnej 

środy 10.00 - 
12.00 /I i II tydz. 

ferii/ 

44 zajęcia 
sportowe 

zajęcia rekreacyjne z 
elementami piłki nożnej 

poniedziałek i 
piątek I tydzień 

ferii, 10.00 - 
12.00 

44 zimowisko zimowisko organizowane 
dla zuchów 23BGZ Wilki 

8-10 lutego SP35 

45 Szkoła Podstawowa nr 9 W czasie ferii   



zimowych na 
terenie 

szkoły nie 
będą 

organizowan
e zajęcia dla 

dzieci. 

46 Szkoła Podstawowa nr 
10 

Zajęcia 
tenisa 

stołowego 

Gra pojedyńcza i deblowa. 
Miniturniej. 

06.02.2017 godz. 
10.00-12.00 

46 Gry i zabawy 
zespołowe 

Zajęcia piłki ręcznej i 
nożnej. 

07.02.2017 godz. 
10.00-12.00 

47 Szkoła Podstawowa nr 
14 

"Odyseja 
Umysłu" 

35 uczestników - 5 drużyn 
7- osobowych -zajęcia 

rozwijajace kreatywność i 
twórcze rozwiązywanie 

problemów. Szkolne 
druzyny będą 

przygotowywały się do 
eliminacji regionalnych w 
Łodzi- przygotowywanie 

scenografii, strojów, proby 
przedstawień, 

rozwiązywanie zadań 
spontanicznych 

sukcesywnie w 
czasie całych ferii 

szkolnych 

47 obóz 
sportowy z 
piłki ręcznej 
W Nowym 

Mieście 
Lubawski 

10 uczestników - zajęcia 
specjalistyczne z piłki 

ręcznej oraz gry sportowe 

30.01-04.02 2017 

47 obóz 
sportowo-

rekreacyjny 
w 

Jaworzynce 

38 uczestników - zajęcia 
sportowo-rekreacyjne z 
elementami narciarstwa, 

zajęcia kulturalne 

29.01--
05.02.2017 

47 Półkolonie 
organizowan

e przez 
Centrum 

Tańca GABI 

ok 20 uczestników Zajęcia 
taneczne ( 2 godz. 

dziennie), wycieczki po 
Bydgoszczy, kino, zabawy 
na świeżym powietrzu, gry 

stolikowe, zajęcia 
plastyczne. 

06- 10.02.2017 

49 Szkoła Podstawowa nr 
28 

Gry i zabawy 
ruchowe dla 
uczniów klas 

I - III na 
boisku Orlik 

Dzieci mają godzinne 
zabawy ruchowe na boisku 

Orlik organizowane i 
prowadzone przez 

nauczyciela w-f. W razie 
niepogody grupa 

przechodzi na salę 
gimnastyczną. Zajęcia nie 
wymagają wcześniejszych 
zapisów. Uczestniczą w 
nich wszystkie chętne 

dzieci. 

od poniedziałku 
do piątku przez 
całe ferie, godz. 

11.00 - 12.00 



49 Zespołowe 
gry sportowe 
dla uczniów 
klas IV - VI 
na boisku 

Orlik 

Uczniowie przychodzą na 
boisko Orlik, gdzie w 

pogodne dni organizowane 
są dla nich zajęcia. W 

niepogodę zajęcia 
odbywają się na sali 

gimnastycznej. Zajęcia nie 
wymagają wcześniejszych 

zapisów. Mogą w nich 
uczestniczyć wszyscy 

chętni uczniowie. 

od poniedziałku 
do piątku przez 
całe ferie, godz. 

12.00 - 13.00 

49 godziny 
pracy 

trenerów na 
boisku Orlik 

Trenerzy pracują 
codzienne, prowadząc 
zajęcia wymieniowe 

powyżej, jak również dla 
pozostałych chętnych poza 

w/w godzinami. W 
zależności od ilości 

chętnych dzieci, organizują 
zajęcia grupowe lub 

indywidualne. 

od poniedziałku 
do niedzieli przez 

całe ferie, w 
godz. 10.00 - 

18.00 

49 Zimowe 
półkolonie 

profilaktyczn
e "BORPA" 

Organizacja półkolonii 
profilaktycznych "BORPA" 
2017. W programie liczne 

zabawy, konkursy, 
pogadanki, wycieczki 

zaplanowane przez BORPĘ 
i SP 28. 

30.01.2017 r. - 
03.02.2017 r. 

50 Szkoła Podstawowa nr 
36 

Sportowe 
ferie zimowe 

Oferta pólkolonii: Zajęcia 
sportowe,zabawy 

ruchowe,zajęcia plastyczne 
.Wyjazdy:basen  Czwórka" , 
kulig,ognisko w Myślęcinku, 

park trampolin w 
Bydgoszczy 

30.01.2017-
03.02.2017 

51 Szkoła Podstawowa nr 
37 

Zespół boisk 
sportowych 
ORLIK 2012 

Zajecia sportowo - 
rekreacyjne. 

30.01 - 
12.02.2017 

51 Ferie z 
Błękitnym 
Delfinem 

Treningi grup sportowych 
dla uczniów klas IV - VI. 

06.02 - 
10.02.2017 

51 Półkolonie - 
małe formy 

5 godzinne małe formy dla 
uczniów szkoły. 

30.01.- 
10.02.2017 

52 Szkoła Podstawowa nr 
38 

Zajęcia na 
"Orliku" 

Zajęcia sportowo - 
rekreacyjne 

od 30.01.2017r. 
do 2.02.2017r. i 

od 6.02.2017r. do 
10.02.2017r. w 
godz. od 10.00 
do 14.00 oraz 
4.02.2017r. i 

10.02.2017r. w 
godz. od 10.00 

do 15.00 

54 Szkoła Podstawowa nr 
43 

Zajęcia 
świetlicowo - 

W ramach ferii w szkole 
będą organizowane zajęcia: 

30.01 - 3.02.2017 
od 9.00 - 13.00 



rekreacyjne 

54  * artystyczno - plastyczne  

54  * sportowe - na terenie 
szkoły, lodowisko i basen 

 

54  * seanse filmowe  

54  * zajęcia kulinarne  

55 Szkoła Podstawowa nr 
46 

gry 
zespołowe 

zajęcia sportowe, 
ogólnorozwojowe - 

usprawniające techniki gry 

30.01.2017 r., 
01.02.2017 r., 
03.02.2017 r. 

58 Szkoła Podstawowa nr 
63 

Ferie na 
sportowo w 

SP63 

Zajęcia mające na celu 
rozwijanie zainteresowań 
sportowych oraz aktywny 

wypoczynek podczas zajęć 
z zabaw i gier sportowych, 
zajęć nauki i doskonalenia 

pływania oraz wyjść na 
kręgle i do kina. 

30.01-03.02.2017 

58 Obóz 
narciarski 

Murzasichle 

Obóz jest kontynuacją 
szkolenia sportowego 

wśród uczniów będących 
członkami klas sportowych 
oraz integracją zespołów 
klasowych. Wyjazd ma na 

celu wdrażanie do 
aktywnego wypoczynku i 

społecznie pożądanej 
organizacji czasu wolnego 
oraz kształtowanie tężyzny 

fizycznej połączone z nauką 
i doskonaleniem jazdy na 

nartach. 

4.02-11.02.2017 

58 Treningi 
piłkarskie dla 
chłopcow kl. 

II - III 

Zajęcia są kontynuacją 
szkolenia piłkarskiego dla 
grupy sportowej, mają na 

celu doskonalenie 
umiejętności technicznych i 
przygotowanie zespołu do 

rozgrywek halowych. 

06-10.02.2017 

58 Obóz 
zimowy 
Poronin 

Obóz dla uczennic klas 
sportowych - koszykarskich. 
Jest kontynuacją szkolenia 
sportowego i przygotowania 
do rozgrywek połączony z 
nauką jazdy na nartach i 

korzystaniem z 
miejscowych atrakcji ( termy 

w Bukowinie , Kulig, 
zwiedzanie Zakopanego). 

kl.VI: 03-
12.02.2017                    

kl.IV-V: 27.01-
3.02.2017 

58 Półkolonie 
zimowe 

"BORPA"  
2017 

Bezpłatne półkolonie, 
mające na celu 

zapewnienie bezpiecznego i 
aktywnego wypoczynku 
dzieci, połączonego z 

korzystaniem z miejskich 

30.01-03.02.2017 



atrakcji (np. kino, basen, 
"Family Park"). 

59 Szkoła Podstawowa nr 
65 

Półkolonie 
zimowe z 
BORPĄ 

Trzy grupy po 15 dzieci z 
klas I-III i jedna grupa 20 - 

osobowa z klas IV. W 
czasie trwania półkolonii 

dzieci będą uczestniczyć w  
zajęciach  profilaktycznych, 
sportowych,muzycznych,pla
stycznych oraz w imprezach 

zaproponowanych przez 
BORPĘ. 

30.01 - 03.02. 
2017r. 

60 Szkoła Podstawowa nr 
66 

Półkolonie 
"Borpa" 

Wycieczki do kina, do 
Famili Park, na kręgle i 

basen. Spotkania z 
terapeutą i profilaktykiem. 
Prowadzone będą zajęcia 

interdyscyplinarne. 

30.01 - 
03.02.2017 

60 Zajęcia 
sportowe z 
koszykówki 
dla dzieci z 

klas 
sportowych 

Treningi koszykówki, 
analiza filmów z zawodów 
sportowych, pogadanki z 
trenerem i psychologiem 

30.01-03.02.2017 

60 Zajęcia na 
"Orliku" (w 

razie mrozów 
nieczynne) 

Zajęcia sportowe zgodnie z 
zainteresowaniami uczniów 

codziennie od 
godziny 11.00 do 

16.00 

61 Zespół Szkół 
Budowlanych 

Zajęcia 
sportowe i 

rekreacyjne 

Zajęcia ogólnorozwojowe 
na sali gimnastycznej. 

Zajęcia na siłowni, tenis 
stołowy. 

30.01 - 
3.02.2017, 6.02 - 

9.02.2017 

61 Zajęcia 
wyrównawcz

e 

Zajęcia wyrównawcze z 
przedmiotów 

ogólnokształcących i 
zawodowych. 

30.01 - 
3.02.2017, 6.02 - 

10.02.2017 

61 Zajęcia dla 
maturzystów 

Zajęcia przygotowujące do 
egzaminów maturalnych 

30.01 - 
3.02.2017, 6.02 - 

10.02.2017 

61 Zajęcia 
przygotowują

ce do 
egzaminów 

potwierdzają
cych 

kwalifikacje 
w zawodzie 

Zajęcia przygotowujące do 
egzaminów 

potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie 

30.01 - 
3.02.2017, 6.02 - 

10.02.2017 

63 Zespół Szkół 
Elektronicznych 

Konsultacje 
dla 

uzdolnionych 

Zajęcia przygotowujące do 
kolejnych etapów olimpiad 

zawodowych 

8 lutego (środa) 
godz.11.00 

63 2. moduł 
kursu CISCO 
CCNA R&S 

Kurs pozwoli na 
poszerzenie wiedzy z 
zakresu konfiguracji 

przełączników, VLAN'ów, 

10 lutego (piątek) 
godz 10:00 



routingu statycznego i 
dynamicznego kurs dla 
uczniów kals czwartych 

63 Konsultacje z 
matematyki 

Spotkanie dla uczniów z 
zaległościami 

8 lutego (środa) 
godz.11.00 

64 Zespół Szkół 
Gastronomicznych 

Warsztaty 
kulinarne dla 
gimnazjalistó
w: "Domowe 
fast foody ". 

Nauka przyrządzania 
zdrowych,domowych frytek 

z ziemniaków, marchwi i 
pietruszki , pysznych 

hamburgerów oraz pizzy . 

30 stycznia 2017 
r.  Wiecej 

informacji na 
stronie: 

www.zsg.bydgos
zcz.pl 

66 Zespół Szkół 
Mechanicznych nr 2 

Zajęcia 
sportowe 

koszykówka- zajęcia dla 
drużyny szkolnej 

30 stycznia, 
1,3.lutego 2017 

67 Zespół Szkół 
Medycznych 

Basen 
Zespołu 
Szkół 

Medycznych 

basen czynny dla młodzieży 
po okazaniu legitymacji 

szkolnej 

od poniedziałku 
do piątku od 
godz 9:00 do 

14:00 

68 Zespół Szkół nr 1 warsztaty 
zajęciowe 

dla chętnych 

nauka plecionek: warkocze, 
korony i inne  fryzury 

2 i 9 lutego 

68 "Ferioteka"- 
cykl zajęć 

popularyzują
cy 

czytelnictwo, 
ukazujący 
bibliotekę 

jako miejsce 
dobrej 

zabawy 
alternatywę 
do biernego 
spędzania 

czasu przed 
telewizorem. 

Gry edukacyjne, planszowe, 
czytanie z podziałem na 

role, konkursy plastyczne, 
ilustracje do wierszy etc. 

2 i 9 lutego 

70 Zespół Szkół nr 5 
Mistrzostwa Sportowego 

Treningi 
pływackie 

Zajęcia sportowe z 
uczniami pływackich klas 
sportowych G.54 MS i XX 

LO MS 

codziennie bez 
niedziel od 30.01 
do 11.02.2017  w 
godz 7:00-11:30, 

15:00 - 17:00 

70 Rekreacja 
ruchowa 

Gry i zabawy ruchowe 
prowadzone na boisku Orlik 

2012 

codziennie od 
28.01 do 

12.02.2017 od 
10.00 do 20.00 

70 Nauka i 
doskonalenie 

pływania 

Zajęcia nauki, doskonalenia 
pływania z dziećmi klas I-VI 

SP w ramach sekcji 
pływackiej MUKS Piętnastki 

Bydgoszcz 

30 
stycznia,01,03,06

,08,10 lutego 
2017  w godz 
17:00 - 19:15 

70 Trening TKD 
Olimpijskie 

Zajęcia sportowe z 
uczniami pływackich klas 
sportowych G.54 MS i XX 

LO MS 

codziennie bez 
sobót i niedziel 

od 30.01 do 
11.02.2017  w 
godz 15:30 - 



17:00 

70 Nauka i 
doskonalenie 

TKD 
Olimpijskie 

Zajęcia rekreacji ruchowej z 
dziećmi klas I-VI SP w 

ramach sekcji TKD 
Olimpijskiego MUKS 
Piętnastki Bydgoszcz 

codziennie bez 
sobót i niedziel 

od 30.01 do 
11.02.2017  w 
godz 17:00 - 

19:00 

70 Treningi 
koszykarskie 

Zajęcia sportowe z 
uczniami koszykarskich klas 

sportowych XX LO MS 

codziennie bez 
sobót i niedziel 

od 30.01 do 
11.02.2017 w 
godz 15:00 - 

17:00 

70 Kino Jeremi codzienne seanse kina 
familijnego dla grup 

zorganizowanych i widzów 
indywidualnych "Ferie w 

kinie" 

codziennie 
30.01.2017-

10.02.2017 godz. 
10:00 

70 Kino Jeremi bezpłatne poranki dla dzieci soboty godz. 
10:00 

71 Zespół Szkół nr 6 zajęcia 
sportowe 

gry i zabawy zręcznościowe 
na sali gimnastycznej 

pn.  30.01.2017    
godz.9.00-12.00 

71 zajęcia 
świetlicowe 

gry i zabawy planszowe wt.31.01.2017    
godz.9.00-12.00 

71 zajęcia w 
bibliotece 
szkolnej 

wspólne czytanie bajek, 
wykonanie ilustracji do 

bajek 

śr. 1.02.2017      
godz.9.00-12.00 

71 zajęcia 
plastyczno-
techniczne 

wykonanie elementów 
strojów 

karnawałowych,masek; 
nauka techniki origamii 

czw. 2.02.2017   
godz.9.00-12.00 

71 zajęcia 
wokalno -
muzyczne 

konkurs karaoke; elementy 
gry na instrumentach 

muzycznych 

pt.     3.02.2017   
godz.9.00-12.00 

72 Zespół Szkół nr 7 Zajęcia dla 
uczniów 

słabosłysząc
ych 

Zajęcia w szkole oraz 
m.in.basen,kino,muzeum/ w 

godz. 9.00-16.00 

30.01.2017-
03.02.2017 

72 Zajęcia dla 
uczniów klas 

I-III 

Zajęcia w szkole oraz 
m.in.basen,kino,muzeum/ w 

godz. 9.00-16.00 

06.02.2017-
10.02.2017 

73 Zespół Szkół nr 8 Półkolonie - 
zimowe 

Półkolonie - zimowe 
"BORPA" zorganizowano 3 

grupy dzieci z klas 1-3 
(45osób). W ramach zajęć 
planowane są wyjścia w 

plener, kina, muzeum , gry  
i zabawy. 

30-01-2017 do 
03-02-2017 

73 Zajęcia 
sportowe 

treningi drużyn piłki nożnej. 
Zorganizowano jedną grupę 
młodzieży gimnazjum . W 

ramach zajęć planowane są 
gry i zabawy na Sali 

gimnastycznej oraz wyjścia 

06-02-2017 do 
10-02-2017 



na basen. 

74 Zespół Szkół nr 9 Ferie ze 
sportem 

zajęcia sportowo-
rekreacyjne 

wt.,czw.,pt. 
10.00-12.00 

74 Zajęcia z 
tenisa 

stołowego 

tenis stołowy drugi tydzień  ferii               
wt.,czw.,pt. 
10.00-12.00 

75 Zespół Szkół nr 10 półkolonie 
piłkarskie - 
dla uczniów 

klas 
sportowych 

ZS 10 

zajęcia piłkarskie 30 stycznia do 03 
lutego 2017 r. 

75 półkolonie 
judo - dla 

uczniów klas 
sportowych 

ZS 10 

zajęcia judo 30 stycznia do 03 
lutego 2017 r. 

75 półkolonie 
taekwondo - 
dla uczniów 

klas 
sportowych 

ZS 10 

zajęcia taekwondo 30 stycznia do 04 
lutego 2017 r. 

75 półkolonie 
siatkówka - 
dla uczniów 

klas 
sportowych 

ZS 10 

zajęcia siatkarskie 30 stycznia do 10 
lutego 2017 r. 

77 Zespół Szkół nr 12 Angielski w 
automatyce 

zajęcia doskonalące 
stosowanie j. angielskiego 

w technice 

31.01.2017 godz. 
10.00-12.00 

77 Przed 
maturą z 
języka 

polskiego 

Trening przed egzaminem 
ustnym z j. polskiego 

08.02.2017 godz. 
10.00-12.00 

77 Zespół 
muzyczny 

ALTAR 

doskonalenie umiejętności 
wokalnych 

10.02.2017 godz. 
10.00-12.00 

77 Trening 
matematyczn

y 

przygotowanie do konkursu 
matematycznego 

EUKLIDES 

31.01.2017 godz. 
12.30-14.00 

77 Zdam WOS przygotowanie do matury 08.02.2017 godz. 
10.00-14.00 

77 Zdam 
matematykę 

przygotowanie do matury 31.01.2017 godz. 
10.00-12.30 

79 Zespół Szkół nr 15 Obóz 
dochodzenio
wy dla klas 

sportowych o 
profilu 

piłkarskim z 
roczników 

2006 - 2002. 

Trening specjalistyczny - 
technika + taktyka, trening 

funkcjonalny, zajęcia 
fitness, zajęcia rekreacyjne 
m.in. basen, kręgle, kino, 

rozgrywki na konsoli 
Playstation. 

06.02 - 
10.02.2017 r. 



79 Zajęcia 
piłkarskie dla 

dzieci w 
wieku 6 - 10 

lat z 
Akademii 
Młodych 
Orłów. 

Zajęcia mają na celu naukę 
i doskonalenie podstaw 
techniki piłkarskiej oraz 

kształtowanie koordynacji 
ruchowej z 

wykorzystywaniem formy 
zabawowej. 

30.01 - 
03.02.2017 r. 

79 Zajęcia 
koszykarskie 

dla 
dziewcząt               

z roczników 
2001 - 2003. 

Trening specjalistyczny - 
technika + taktyka, trening 

funkcjonalny. 

06.02 - 
10.02.2017 r. 

79 Lokalny 
Animator 
Sportu 

Zajęcia rekreacyjno - 
sportowe dla dzieci i 

młodzieży na kompleksie 
Orlik. 

28.01 - 
12.02.2017 r. 

80 Zespół Szkół nr 16 Półkolonie 
Sportowe 

Półkolonie sportowe 
organizowane przez 

Uczniowski Klub Sportowy 
"16" 

30.01.2017 - 
03.02.2017 

80 Ferie z MDK 
nr 6 

Zajęcia prowadzone w 
ramach Młodzieżowego 

Domu Kultury nr 6 

30.01.2017 - 
03.02.2017 oraz 

06.02.2017 - 
10.02.2017 

81 Zespół Szkół nr 17 półkolonie Półkolonie będą 
zorganizowane we 

współpracy z BORPĄ dla 
30 dzieci ze szkoły 

podstawowej w dwóch 
grupach wiekowych. Zajęcia 

będą się odbywały w 
godzinach od 8.30 - do 

14.30 i będą miały charaktr 
sprtowo - rekreacyjo - 
kulturalny. Uczestnicy 
otrzymają dwa posiłki: 

śniadanie i obiad. Udział dla 
dzieci jest nieodpłatny. 
Szkoła na organizację 

otrzymuje dofinansowanie z 
BORPY. 

30.01.2017- 
03.04.2017 

82 Zespół Szkół nr 18 Półkolonie 
zimowe 

Półkolonie dla dzieci w 
młodszym wieku szkolnym, 

organizowane we 
współpracy z BORPA w 

Bydgoszczy 

30.01. - 
03.02.2017 

83 Zespół Szkół nr 20 Półkolonie 
profilaktyczn
e - BORPA 

Bezpłatne zajęcia 
rekreacyjno - sportowe oraz 
profilaktyczne dla uczniów 

szkoły podstawowej. 

30.01.2017 - 
03.02.2017 

84 Zespół Szkół nr 21 Obóz 
narciarski 
"Poronin 

Nauka jazdy na nartach i 
snowboardzie, zwiedzanie 

Zakopanego i okolic, 

05.02.2017-
11.02.2017 



2017" integracja grupy. 

85 Zespół Szkół nr 22  Awaria ogrzewania - 
nieszczelność kotła CO - 
ferie jako czas remontu 

 

86 Zespół Szkół nr 23 Zajęcia 
sportowe 

Piłka nożna i piłka siatkowa 
w sali gimnastycznej oraz 

tenis stołowy na holu 
szkolnym od 10,oo do 14,00 
dla uczniów klas 4-6 szkoły 

podstawowej i uczniów 
gimnazjum 

30.01.2017 do 
3.02.2017 

88 Zespół Szkół nr 25 Zimowisko w 
mieście 

Zimowisko dla klas 1-3 
organizowane w 

szkole.Dzieci otrzymają 
obiad.Będą brały udział w 

zajęciach sportowych, 
kulturalnych, plastycznych, 

muzycznych.Planujemy 
regulane korzytanie ze 
śniegu-saneczkowanie, 

lepinie bałwana, 
dokarmianie ptaków. 

30.01.2017- 
03.02.2017 

88 Ferie z 
koszykówka- 

2017 

Organizatorzy przewidują 
zajęcia sportowo-

rekreacyjne z 
ukierunkowaniem na 

koszykówkę oraz zajęcia 
rekreacyjne na terenia 

miasta Bydgoszczy - basen, 
kregielnia, seans filmowy w 
kinie. Każdy dzień kończy 

się obiadem. 

30.01.2017- 
03.02.2017 

89 Zespół Szkół nr 26 półkolonie 
zimowe 

wyjścia do kina, filharmonii, 
muzeum, zajęcia na 
basenie,sali gimn. 

30.01 - 10.02. 
2017 r. 

89 zimowisko w 
Kościelisku 

nauka jazdy na nartach, 
spotkania z 

gawędziarzem,wycieczki 
krajozn. 

04-12.02. 2017 r. 

90 Zespół Szkół nr 27 zajęcia 
sportowe na 

Orliku 

Zespół boisk szkolnych 
„Orlik” czynny codziennie w 

godz. 10.00 – 20.00, 
animatorzy organizują 

zajęcia sportowe w godz. 
10.00 – 18.00 

28.01.17 – 
12.02.17 

90 pływanie pływalnia Sardynka czynna 
dla dzieci i młodzieży 

bezpłatnie w godz. 9.00 – 
14.00 

28.01.17 – 12.02. 
17 

90 półkolonie półkolonie dla dzieci 
szkolnych 

współorganizowane z Radą 
Rodziców SP 64, 

wyżywienie ( śniadanie , 

30.01.17 – 
03.02.17 



obiad, podwieczorek ), 
zajęcia w grupach: 

sportowo-rekreacyjne, 
plastyczne, komputerowe, 

świetlicowe, w godz. 8.30 – 
16.30. 

91 Zespół Szkół nr 28 BORPA Zimowe kolonie 
profilaktyczne 

30.01-03.02 

91 Karol Bazak Treningi z minikoszykówki 30.01-03.02 

91 Rafał 
Markiewicz 

Treningi z minikoszykówki 30.01-03.02 

91 Jolanta 
Sobiesiak 

Rekreacja dla 
gimnazjalistów 

30.01-03.02 

91 Justyna 
Semrau 

Trening koszykówki 06.02.-10.02 

91 Krzysztof 
Kuzimski 

Trening koszykówki 06.02 -10.02 

91 Krzysztof 
Kanclerz 

Treningi z mini piłki nożnej 06.02 -10.02 

91 Krzysztof 
Dysarz 

Treningi z mini piłki nożnej 06.02 -10.02 

92 Zespół Szkół nr 29 Półkolonie 
zimowe 

profilaktyczn
e - 

organizowan
e przy 

współpracy z 
BORPĄ 

Wspieranie harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego 
uczniów, ukazywanie roli 

ruchu i czynnego 
wypoczynku w zachowaniu 

zdrowia, zagadnienia 
zwiazane z kształtowaniem 

kultury osobistej i 
życzliwosci wobec drugiej 

osoby - szczególnie 
dysfunkcyjnej, realizacja 

elementów programu 
profilaktycznego, aktywne 

uczestnictwo w grach i 
zabawach integracyjnych, 
nauka bezkonfliktowego 

działania w grupie, zajęcia 
sportowe, muzyczne, 

komputerowe, plastyczne, 
relaksacyjne; wycieczki i 
wyjścia poza placówkę 

30 styczeń - 03 
luty 2017, godz. 

8.30 - 14.30 

93 Zespół Szkół nr 30 
Specjalnych 

Półkolonie 
profilaktyczn
e "BORPA" 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 
30 Specjalnych w 

Bydgoszczy uczestniczć 
będą w 5-cio dniowych 

półkoloniach 
profilaktycznych, których 

organzatorem jest BORPA. 
3 grupy uczniów ( 8 

osobowe ) skorzystają z 
bogatej oferty zajęć 
prowadzonych przez 

wychowawców i 

30.01-
03.02.2017r. 



profilaktyka. 

93 Sensoplastyk
a 

Ćwiczenia warsztatowe w 
zakresie sensoplastyki ( 
zajęcia terapeutyczne 

rozwijające uzdolnienia 
czniów z wykorzystaniem 

różnych zmysłów ). 

01.02.2017r. 
godz. 8.30 -11.30 

94 Zespół Szkół nr 31 
Specjalnych 

Polokolonie 
organizowan

e przez 
BORPA 

W czasie półkolonii dzieci 
będą uczestniczyły w 

zajeciach 
sportowych,artystycznych 

oraz profilaktycznych. 

30.01.- 
03.02.2017r. 

96 Zespół Szkół nr 34 Półkolonie Zimowe półkolonie 
profilaktyczne - BORPA 

30.01.-3.02.2017 

99 Zespół Szkół 
Samochodowych 

Zajęcia 
sportowe 

Pilka nożna 30.01.2017 godz. 
10.00-12.00 

99 Zajęcia 
sportowe 

Piłka siatkowa 31.01.2017 godz. 
9.00 - 11.00 

99 Zajęcia 
sportowe 

Gry zespołowe 01.02.2017 godz. 
9.00 - 11.00 

99 Zajęcia 
sportowe 

Gry zespołowe 06.02.2017 godz. 
10.00 - 12.00 

99 Zajęcia 
sportowe 

Piłka ręczna 07.02.2017 godz. 
9.00 - 11.00 

10
2 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 

Półkolonie 
artystyczne 
Arte Ferie 

półkolonie (zajęcia 
artystyczne, sportowe, 

teatralne) 

30.01-03.02.2017 

10
2 

Rekreacja i 
sport - gry 
zespołowe 

mini turniej piłki nożnej 
halowej 

30.01.2017 

10
2 

Rekreacja i 
sport - gry 
zespołowe 

mini turniej piłki siatkowej 01.02.2017 

10
2 

Rekreacja i 
sport - gry 
zespołowe 

mini turniej piłki koszykowej 03.02.2017 

10
2 

Rekreacja i 
sport - gry 
zespołowe 

mini turniej w unihock 06.02.2017 

10
2 

Rekreacja i 
sport - gry 
zespołowe 

mini turniej piłki nożnej 
halowej 

08.02.2017 

10
2 

Rekreacja i 
sport - gry 
zespołowe 

mini turniej piłki siatkowej 10.02.2017 

10
2 

Ferie w 
Muzeum 
Kanału 

Bydgoskiego 

Muzem Kanału 
Bydgoskiego będzie otwarte 

dla grup zwiedzających. 
Grupy półkolonijne będą 

uczestniczyły w lekcjach nt. 
historii Kanału Bydgoskiego 

06.02 -
10.02.2017 

10
2 

Zajęcia 
rekreacyjno-
sportowe z 

Zajęcia mające na celu 
naukę i doskonalenie 

elementów techniki i taktyki 

02.02.2017 



tenisa 
stołowego 

gry. Eliminowanie błędów 
technicznych i taktycznych, 
zapoznanie z zasadami gry 

i sędziowania oraz 
przygotowanie uczniów  do 

udziału w rozgrywkach 
sportowych 

10
2 

Zajęcia 
rekreacyjno-
sportowe z 

tenisa 
stołowego 

Zajęcia mające na celu 
naukę i doskonalenie 

elementów techniki i taktyki 
gry. Eliminowanie błędów 

technicznych i taktycznych, 
zapoznanie z zasadami gry 

i sędziowania oraz 
przygotowanie uczniów  do 

udziału w rozgrywkach 
sportowych 

07.02.2017 

10
2 

Zajęcia 
rekreacyjno-
sportowe z 

tenisa 
stołowego 

Zajęcia mające na celu 
naukę i doskonalenie 

elementów techniki i taktyki 
gry. Eliminowanie błędów 

technicznych i taktycznych, 
zapoznanie z zasadami gry 

i sędziowania oraz 
przygotowanie uczniów  do 

udziału w rozgrywkach 
sportowych 

09.02.2017 

10
2 

ZSO03 Orlik 
TRÓJKA 

Zajęcia sportowe z 
animatorem dla dzieci i 

młodzieży na boisku 
piłkarskim - treningi i mecze 

piłkarskie drużyn 
osiedlowych. 

30.01-12.02.2017 
godz. 10.00-

20.00 

10
3 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 

brak   

10
4 

Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 

nie 
przewidziano 

żadnych 
działań 

  

10
5 

Zespół Szkół i Placówek 
nr 1 

,,Zima, którą 
lubimy" -
zapisy. 

Zajęcia od 
8.30-14.00 

30.01 -Warsztaty wokalne- 
z piosenką na ustach-
wyjście do Filharmonii 
Pomorskiej na koncert 

,,Bajkowa zima" 

 

10
5 

Warsztaty 
artystyczno - 

sportowe 
,,Ferie z 
Trójką" 
zapisy. 

Zajęcia od 
8.30- 14.00 

30.01- ,,Na dobry poczatek 
-poznajmy się: 

 

10
5 

,,Teatr cieni"- 
10.00-13.00 

zajęcia 

6 i 7.02 - Wykonanie przez 
uczestników do podanej 

treści postaci i rekwizytów, 

 



otwarte których cienie rzucane są 
na ekran 

10
5 

,,Zima w 
grafice"- 

10.00 - 13.00 
zajęcia 
otwarte 

8 i 9.02 - wykonanie prac w 
technikach graficznych: 
monotypia, kolografia 
.Wykonanie matryc z 

tektury, kawałków kartonu i 
materiałów o wyraźnej 
fakturze np.. Koronka. 

 

10
5 

30.01 - 10.02 
język 

angielski 
klasy 0-VI, 
zajęcia dla 

dzieci- 
stałych 

uczestników 
zajęć MDK 

nr 3 

Zabawy w kręgu, piosenki, 
zagadki, quizy 

 

10
6 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa nr 5 

Specjalna 

Wiklina 
papierowa 

wykonywanie ozdób z 
wikliny papierowej 

30.01.2017r 

10
6 

Karaoke śpiewanie piosenek (hitów) 31.01.2017r 

10
6 

zajęcia 
sportowo- 

rekreacyjne 

pierwsza pomoc 01.02.2017r 

10
6 

zajęcia z 
gitarą 

krótki opis gitary , nauka 
prostego bicia  2-3 chwytów 

02.02.2017r 

10
6 

zajęcia z 
matematyki 

gry matematyczne   i inne 02.02.2017r 

10
6 

szybowce modelarstwo, składanie 
modeli samolotów 

02.02.2017r 

10
6 

czytanie 
książek 

ćwiczenia usprawniające 
techniki czytania 

03.02.2017r 

10
6 

prelekcja 
filmów 

oglądanie filmów 
edukacyjnych 

06.02.2017r 

10
6 

akwarystyka zajęcia z pielęgnacji 
akwarium 

07.02.2017r 

10
6 

krzyżówki, 
quizy 

rozwiązywanie krzyżówek , 
quizów 

08.02.2017r 

10
6 

gry 
edukacyjne 

gry edukacyjne min : 
szachy, warcaby itp. 

09.02.2017r 

10
6 

rękodzieła 
artystyczne 

zabawy plastyczne i inne 10.02.2017r 

 


