Akcja „Lato w szkole” urozmaici uczniom wakacje
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Letnie miesiące w mieście zapowiadają się ciekawie także dla najmłodszych. To z myślą o
nich samorządowe szkoły podstawowe szykują rozmaite atrakcje w ramach akcji „Lato w
szkole”. Jak co roku dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach, które dodadzą do
wypoczynku walory edukacyjne, twórcze i integracyjne. W te wakacje z oferty przygotowanej
przez 75 szkół podstawowych, w tym pięć specjalnych, skorzysta prawie 11 tys. dzieci.
Miasto przeznaczy na tę akcję ponad 1,3 mln zł.

Akcja skierowana jest do uczniów samorządowych szkół podstawowych. W
przygotowanej przez szkoły i placówki oświatowe ofercie przeważają zajęcia na
terenie szkół i placówek, np. gry i zabawy integracyjne, zajęcia muzyczno-ruchowe,
plastyczno-techniczne, teatralne, kulinarne, sportowe, komputerowe, ceramiczne,
czytelnicze, z robotyki, pszczelarskie.
Organizowane będą także aktywności w terenie – wyjścia do kina, teatru i muzeum
(m.in. Muzeum Krakowa, Muzeum Lotnictwa, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum
Archeologicznego, Muzeum Nowej Huty, Muzeum Narodowego).
Chętni odwiedzą też biblioteki, papugarnię, Centrum Edukacji Lotniczej, ogród
botaniczny i grotę solną. Żądni wrażeń będą mogli wyszaleć się w laserparku, parku
trampolin, parku linowym, na ściance wspinaczkowej i basenie oraz w Ogrodzie
Doświadczeń Muzeum Inżynierii Miejskiej.
Wśród propozycji znajdują się też odwiedziny w HistoryLandzie, Szkole Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej i studiu telewizyjnym. Dzieci będą mogły lepiej poznać
miasto (m.in. krakowskie kopce), przepłynąć się statkiem po Wiśle, wybrać się na
wycieczkę do krakowskiego ogrodu zoologicznego oraz w okolice Krakowa, m.in. do
Niedzicy, Tyńca, obserwatorium astronomicznego w Niepołomicach i gospodarstwa
agroturystycznego.
Gmina Miejska Kraków zapewnia bezpłatną opiekę dla dzieci, tj. wynagrodzenie dla
kierownika wypoczynku oraz dla wychowawców lub opiekunów. Pozostałe wydatki –
związane np. z wyjściem na basen, do kina, teatru czy przejazdami po Krakowie –
pokrywają rodzice.

Zobacz:
Wykaz szkół i placówek organizujących akcję „Lato w szkole” [PDF]
Więcej informacji o wakacyjnych propozycjach dla dzieci i młodzieży na stronach
specjalnego serwisu „Lato w mieście”.
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