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Poniżej przedstawiamy treść listu Prezydenta do Rodziców i Opiekunów dzieci uczęszczających
do elbląskich szkół i placówek oświatowych, w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli,
a także ofertę miejskich instytucji kultury i sportu.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do elbląskich szkół i placówek
oświatowych

Przed nami trudny czas. Elbląscy nauczyciele i pracownicy oświaty, podobnie jak ich koledzy i
koleżanki w całym kraju, przystępują do planowanego od 8 kwietnia 2019r. ogólnopolskiego
strajku. Sytuacja jest szczególnie trudna, ponieważ na dzień dzisiejszy nie da się oszacować
skali protestu. Być może konieczne będzie zawieszenie zajęć zarówno dydaktycznych, jak i
opiekuńczo-wychowawczych w niektórych placówkach objętych protestem.

W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie podczas ewentualnego
strajku opieki dzieciom we własnym zakresie. Zdaję sobie jednak sprawę, że nie wszyscy będą
mieli taką możliwość. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będą Państwo w stanie we własnym
zakresie zabezpieczyć opieki dzieciom bardzo proszę o jak najszybsze zgłaszanie tego faktu w
placówkach. Dla tych dzieci, na podstawie zebranych danych postaramy się zapewnić opiekę w
jednym z elbląskich przedszkoli lub w szkole.

Sytuacja jest szczególnie trudna w przedszkolach, gdzie do strajku mogą przystąpić również
pracownicy administracji i obsługi. Mimo tego chcę zapewnić, że dzieciom, które będą musiały
pozostać w placówkach dowieziony zostanie posiłek.

Jako władze samorządowe nie mamy wpływu na skalę i długość protestu. Uczynimy jednak
wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć uciążliwości dla wychowanków, uczniów i
rodziców.
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Do Państwa dyspozycji są miejskie instytucje kultury i sportu, które przygotowały na ten czas
specjalną ofertę zajęć skierowaną do rodziców z dziećmi. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdą Państwo na stronie www.elblag.eu.

Raz jeszcze apeluję o rozważenie pozostawienia dzieci w domach, liczę na Państwa
zrozumienie
i wsparcie w tym wyjątkowym czasie.

Mam nadzieję, że jak najszybciej ta trudna sytuacja zostanie rozwiązana i nauczyciele dojdą do
porozumienia z rządem, tak aby szkoły i przedszkola mogły funkcjonować normalnie.

Z wyrazami szacunku
Witold Wróblewski

OFERTA INSTYTUCJI KULTURY I SPORTU SKIEROWANA DO RODZICÓW Z DZIEĆMI NA
OKRES STRAJKU NAUCZYCIELI
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Propozycje:
1. Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem
Maksymalna liczebność grupy 20 osób.
Dzie?

Godzina

Temat

09.04

12:00

10.04

12:00

Zwiedzanie z
przewodnikiem
Zwiedzanie z
przewodnikiem

Grupa
wiekowa
9-14 lat

Czas trwania

miejsce

100 minut

9-14 lat

100 minut

Muzeum
Podzam
Muzeum
Podzam
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12.04

12:00

16.04

12:00

17.04

12:00

18.04

12:00

19.04

12:00

Zwiedzanie z
przewodnikiem
Zwiedzanie z
przewodnikiem
Zwiedzanie z
przewodnikiem
Zwiedzanie z
przewodnikiem
Zwiedzanie z
przewodnikiem

9-14 lat

100 minut

9-14 lat

100 minut

9-14 lat

100 minut

9-14 lat

100 minut

9-14 lat

100 minut

Muzeum
Podzam
Muzeum
Podzam
Muzeum
Podzam
Muzeum
Podzam
Muzeum
Podzam

2. Lekcja muzealna (wykład z prezentacją) dla dzieci maksymalnie 25 osób.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc minimum
dwa dni wcześniej.
Dzie?

Godzina

09.04

9:00

Temat i prowadz?cy Grupa
wiekowa
7-9 lat
?wiat dzieci

Czas trwania

miejsce

60 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy

10-14 lat

60 minut

Popkultura i II Wojna 14-18 lat
?wiatowa cz. 1: Filmy
animowane czasów
wojny

80 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy
Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy

przedwojennego
Elbl?ga.

09.04

10:30

Piotr Adamczyk
My? si? czy nie my?
Piotr Adamczyk

09.04

13:30

Sala edukacyjna

10.04

12.04

11:00

11:00

Piotr Adamczyk
?wiat dzieci
przedwojennego
Elbl?ga
Piotr Adamczyk
?wiat dzieci

7-9 lat

60 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy

7-9 lat

60 minut

Muzeum
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budynek
Gimnaz
edukacy

przedwojennego
Elbl?ga

12.04

12:30

Piotr Adamczyk
My? si? czy nie my?

10-14 lat

60 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy
Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy
Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy

7-10 lat

60 minut

8-11 lat

75 minut

8-11 lat

75 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy

7-10 lat

60 minut

7-9 lat

60 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy
Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy

Piotr Adamczyk
16.04

11:30

Zaj?cia wielkanocne
Wioleta Rudzka

16.04

17.04

17.04

13:30

9:00

11:00

Z wehiku?em czasu
w staro?ytnym
Egipcie
Piotr Adamczyk
Z wehiku?em czasu
w staro?ytnym
Egipcie
Piotr Adamczyk
Zaj?cia wielkanocne
Wioleta Rudzka

18.04

18.04

19.04

9:00

13:30

9:00

?wiat dzieci
przedwojennego
Elbl?ga

Piotr Adamczyk
Popkultura i II Wojna 12-18 lat
?wiatowa cz. 1: Filmy
animowane czasów
wojny
Piotr Adamczyk
?wiat dzieci
przedwojennego
Elbl?ga

7-9 lat

80 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
edukacy

60 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz
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19.04

13:30

Piotr Adamczyk
Elbl??anie w grudniu 14-18 lat
1970

edukacy
70 minut

Muzeum
budynek
Gimnaz

Piotr Adamczyk

Rezerwacje
Piotr Adamczyk
kustosz ds. historii okresu PRL
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11
82-300 Elbląg
tel. 55 232 72 73 wewn. 26
tel. kom. 666 840 787 (pn-pt 7:45 - 15:20)
Skype: edukacjamah
Centrum Sztuki Galeria EL
Propozycje:
zajęcia ze szkicowania architektury gotyckiej (w godzinach 10-13, w ogrzewanym Krużganku
lub - jeśli pogoda pozwoli - na dziedzińcu) dla maksymalnie 20 osób. Dzieci do 13 roku życia z
opiekunem.
Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu
Lp. Dzia? / Filia
1
Biblioteka M?odego Czytelnika
"Bulaj", ul. Zamkowa 1

tytu? / temat zaj??
zaj?cia wzmacniaj?ce wi?zi rodzinne

godziny
10.00-12.00

2

Filia nr 1, Brzeska 5

mo?liwo?? skorzystania z gier planszowych
znajduj?cych si? w bibliotece oraz z
ksi?gozbioru

10.00-18.00

3

Filia nr 3, ul. Pi?sudskiego 17

biblioteka zapewnia lokal i swoje zasoby
(ksi?gozbiór, gry planszowe i edukacyjne)

10.00-12.00

4

Filia nr 4, ul. Ogólna 59/1

- g?o?ne czytanie

11.00-11.30

5

6

- gry planszowe
Kostka / Filia nr 5, ul. J. Wybickiego - rodzinne rozgrywki gier planszowych
20
- g?o?ne czytanie
Filia nr 6 ul. S?oneczna 29-31
- gry planszowe dla dzieci i rodziców

11.30-13.00
10.00-12.00

12.00-12.30
10.00-18.00
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- rodzinne uk?adanie puzzli
- g?o?ne czytanie:
"Harry Potter i kamie? filozoficzny" lub "Harry
Potter i komnata

7

tajemnic"
Cyberiada / Filia nr 7 ul. Hetma?ska zaj?cia wzmacniaj?ce wi?zi rodzinne:
10.00-12.00
16-22
- wspólne, rodzinne czytanie literatury dost?pnej
w bibliotece
- rodzinne gry planszowe – puzzle, chi?czyk, xbox, lego itp.

8

Filia nr 8, ul. Mielczarskiego 22-24

- komputerowe gry edukacyjne
- g?o?ne czytanie ksi??ek

10.00-18.00

- zaj?cia plastyczne
- gry planszowe i komputerowe
Ilość miejsc ograniczona.
Zapisy po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.
Młodzieżowy Dom Kultury
Zajęcia na Bema 37: liczba uczniów 45; łącznie w ciągu całego dnia zakładając zmiany grup:
180 uczniów
8:00-10:00 zajęcia plastyczne
10:00-12:00 zajęcia plastyczne
12:00-14:00 zajęcia plastyczne
14:00-15:00 zajęcia plastyczne

I grupa (20 uczniów)
II grupa (20 uczniów)
III grupa (20 uczniów)
IV grupa (20 uczniów)

8:00-10:00 zajęcia muzyczne
10:00-12:00 zajęcia muzyczne
12:00-14:00 zajęcia muzyczne
14:00-15:00 zajęcia muzyczne

I grupa (25 uczniów)
II grupa (25 uczniów)
III grupa (25 uczniów)
IV grupa (25 uczniów)

Zajęcia na Warszawskiej 51: liczba uczniów 40; łącznie w ciągu całego dnia zakładając zmiany
grup: uczniów 160
uczniów)

8:00-10:00 zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego I grupa (15
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uczniów)
(15 uczniów)
uczniów)

10:00-12:00 zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego II grupa (15
12:00-14:00 zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego III grupa
14:00-15:00 zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego IV grupa(15
8:00-10:00 zajęcia muzyczne
10:00-12:00 zajęcia muzyczne
12:00-14:00 zajęcia muzyczne
14:00-15:00 zajęcia muzyczne

I grupa (25 uczniów)
II grupa (25 uczniów)
III grupa (25 uczniów)
IV grupa (25 uczniów)

Kino Światowid - czynne w godz. 10.00 - 14.00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu - zajęcia w sali edukacyjnej
"Ognik" przy ul. Browarnej 33
w godz. 10.00 - 14.00.
Studio Artystyczne Katarzyny Panicz „Szalone” i „Szalone Małolaty” - zajęcia artystyczne,
które będą się odbywać w siedzibie Studio, czyli w Szkole Tańca Broadway przy ul. Willowej 1
w Elblągu.
Ilość miejsc ograniczona do 30 - obowiązują zgłoszenia. Oferta jest skierowana do uczniów w
wieku 7-12 lat. W celu rejestracji prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres
katarzyna.panicz@wp.pl z informacją zawierającą imię, nazwisko i wiek dziecka.
Szczegółowy program zajęć:
OD PONIEDZIAŁKU KAŻDEGO DNIA:
09:00-10:45 RYTMIKA I TECHNIKA RUCHU
10:45-11:00 PRZERWA
11:00-12:00 GRY TEATRALNE
12:00-12:15 PRZERWA
12:15-14:00 ZAJĘCIA WOKALNE
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na obiektach sportowych na czas strajku nauczycieli –
8-9.04.2019 r.
Hala Sportowo-Widowiskowa Al. Grunwaldzka
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w zakresie piłki nożnej, siatkówki i tenisa stołowego.
Zajęcia w godz. 8.00 – 15.00 dla 100 uczestników
Lodowisko „Helena” ul. Karowa
Gry i zabawy rekreacyjno-sportowe.
Na płycie lodowiska ustawione będą stoły do tenisa stołowego, boisko do unihokeja, kosze do
„street ballu”, trampoliny itp.
Zajęcia w godz. 8.00-15.00 dla 100 uczestników
CRW „Dolinka” ul. Moniuszki
Organizacja zajęć pływackich w godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. Maksymalnie na każdą
godzinę przyjmowanych będzie 75 dzieci. Dzieci muszą przybyć na pływalnię pod opieką
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Rodzica lub Opiekuna prawnego. Zajęcia w wodzie prowadzić będą wykwalifikowani
instruktorzy.
Tor „Kalbar”
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na torze wrotkarskim i boiskach do piłki ręcznej, koszykówki oraz
2 kortach.
Zajęcia w godz. 8.00-15.00 dla grupy 75 uczestników
Hala sportowa MOS przy ul. Kościuszki
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na boisku do koszykówki oraz 2 boiskach do siatkówki.
Zajęcia w godz. 8.00-15.00 dla grupy 100 uczestników
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