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Na tegoroczne wakacje Departament Edukacji we współpracy ze szkołami przygotował
atrakcyjną ofertę wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Zorganizowano
zarówno półkolonie jak i kolonie wyjazdowe. Z półkolonii będzie mogło skorzystać 600 uczniów.
W zajęciach, trwających od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie, mogą wziąć
udział dzieci pozostające w tym czasie w Elblągu. Pod opieką wykwalifikowanej kadry dzieci
będą rozwijać swoje talenty plastyczne, aktorskie czy muzyczne. Nie zabraknie też zajęć
sportowych i rekreacyjno-ruchowych. Każda ze szkól zapewni także szereg wycieczek m.in. do
Aquaparku w Ostródzie, parku linowego i parku dinozaurów w Malborku, ZOO w Oliwie czy
wycieczek „Bursztynowym Szlakiem” – Stegna, Mikoszewo, Jantar, gdzie dzieci pod opieką
będą mogły w sprzyjających warunkach skorzystać z kąpieli słonecznych i wodnych.

Półkolonie zaplanowano w formie sześciu dwutygodniowych turnusów, za ich organizację
odpowiadają:
- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Daszyńskiego 1
- Szkoła Podstawowa nr 12, ul M. Zajchowskiego 12 - Szkoła Podstawowa nr 18, ul.
Węgrowska 1
- Zespół Szkół nr 1, ul. J. Korczaka 34
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Polna 8A
- Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 25. W SOSW nr 2 uczestnikami będą dzieci wszystkich
elbląskich szkół, w tym 30. dzieci niepełnosprawnych, również dzieci z niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Opiekę wychowawczą zapewnia specjalistyczna kadra. Dodatkowo w każdej
grupie wychowawczej zatrudniona będzie pomoc nauczyciela.
Półkolonie finansowane są ze środków miasta. Rodzice wnoszą jedynie opłatę za wyżywienie.
W przypadku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej opłata w całości zostanie
pokryta ze środków budżetowych.
Zorganizowano także pięć turnusów kolonijnych do uzdrowiskowej miejscowości Piwniczna
Zdrój, położonej w malowniczej Dolinie Popradu, u podnóża góry Kicasz, gdzie wakacje spędzi
225 uczniów elbląskich szkół, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tam także planuje się szereg atrakcji dla uczestników: wycieczkę Doliną Popradu z wjazdem
kolejką linową na Górę Parkową, gdzie dużą atrakcją dla każdego dziecka będzie zjazd na
Rajskich Ślizgawkach. Zaplanowano także wizytę w Kamiannej – Pasieka Bartnik z degustacją
miodów. Dzieci zwiedzą Kopalnię Soli w Wieliczce a także Szczawnicę, Czorsztyn i Krościenko,
gdzie przy sprzyjającej aurze wezmą udział w spływie Dunajcem.
Inną formą aktywnego wypoczynku są organizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
obozy. Około 230. elbląskich uczniów będzie rozwijać swoje pasje sportowe podczas
zgrupowań organizowanych w różnych częściach Polski: w Ełku i Pokrzywnie trenować będzie
sekcja piłki ręcznej dziewcząt i chłopców oraz sekcja koszykówki, w Pucku trenować będą piłkę
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siatkową, w Starym Kaleńsku zarówno chłopcy jak i dziewczęta będą rozwijać swoje
umiejętności w judo. Na zakończenie wakacji Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zorganizuje
także rodzinny festyn lekkoatletyczny.
Nie jest to pełna oferta organizowanego wypoczynku w czasie wakacji. Wiele szkół we własnym
zakresie zorganizuje różnego rodzaju obozy czy kolonie.
Departament Edukacji
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