
AKCJA ZIMA 2019

Gmina Miasta Gdyni co roku dofinansowuje program pn. „Akcja Zima”. Jest to oferta 
skierowana do dzieci i młodzieży, którzy podczas ferii zimowych pozostają w mieście. 

Oferta „Akcji Zima 2019” obejmuje m. in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, turystyczne, 
informatyczne, praktyczno-techniczne, jak również aktywne formy świetlicowe oraz 
warsztaty rękodzielnicze. Zajęcia  realizowane są ciągu tygodnia od 2 do 4 godz. dziennie.

 
O dofinansowanie zajęć podczas ferii zimowych wystąpiło 35 placówek z Gdyni.

Lp. Nazwa placówki Rodzaj zajęć
1 Zespół Wczesnej Edukacji Nr 1 zimowisko- zajęcia  rekreacyjne
2 Zespól Szkół Chłodniczych i Elektronicznych zajęcia sportowe
3 Szkoła Podstawowa nr 28 zajęcia rekreacyjno- turystyczne

4 Szkoła Podstawowa Nr 23
zajęcia sportowe,  plastyczno-techniczne, 
naukowe, komputerowe, muzyczne, 
kulinarne, wyjścia poza teren szkoły 

5 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 zajęcia sportowe

6 Szkoła Podstawowa Nr 16 

zajęcia z origami, tworzenie figur 3D, 
rozwijanie zdolności manualnych i 
wyobraźni przestrzennej,
zajęcia komputerowe, zajęcia ruchowe

7 Szkoła Podstawowa Nr 12 

zajęcia rekreacyjno-sportowe
zajęcia świetlicowe, sportowe, plastyczne, 
komputerowe, taneczno- ruchowe, gry 
stolikowe, wycieczki 

8 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
Nr 2

zajęcia sportowo- rekreacyjne

9 Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 zajęcia sportowe, wycieczki

10 Szkoła Podstawowa Nr 31

tenis stołowy
unihokej
gry zespołowe
zajęcia sportowe dla kl. I-III

11 Szkoła Podstawowa Nr 51

gimnastyka sportowa, ścieżki gimnastyczne, 
akrobatyka, asekuracja, gry zespołowe( 
siatkówka, koszykówka, piłka ręczna)
zabawy rozwijające kreatywność i twórcze 
myślenie, zajęcia sportowe, gry i zabawy 
edukacyjne dla klas I-II
zajęcia filmowe
warsztaty fotograficzne
zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe 
ogólnorozwojowe
gry zespołowe, rajd terenowy, lodowisko 
GCS, nauka jazdy na łyżwach, siłownia, 
kręgielnia

12 Szkoła Podstawowa Nr 6

zajęcia przyrodnicze
zajęcia sportowe
zajęcia z języka angielskiego
zajęcia artystyczne: plastyczne, taneczno- 
teatralne, gry konstrukcyjne 

13 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 zajęcia ogólnorozwojowe, grupowe, 
warsztatowe



wycieczki krajoznawcze, zajęcia ruchowe, 
warsztatowe

14 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 zajęcia rekreacyjne

15 I Akademickie Liceum Ogólnokształcące zajęcia teatralno- improwizacyjne w języku 
angielskim

16 Zespół Sportowych Szkół 
Ogólnokształcących

zajęcia sportowe

17 Szkoła Podstawowa Nr 13
zajęcia plastyczne, muzyczno- teatralne, gry i 
zabawy kształtujące
zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne

18 Szkoła Podstawowa Nr 29
zajęcia językowe, wycieczki turystyczno- 
krajoznawcze, wyjścia do kina, na basen, do 
Sopoteki

19 IX Liceum Ogólnokształcące

zajęcia debat oksfordzkich
warsztaty językowe z hiszpańskiego
zajęcia z wykorzystaniem komputerów 
(mechanizmy ekspresji genów, metody 
biotechnologiczne),  mini laboratorium, 
genetyka i fizjologia roślin
zajęcia z przedsiębiorczości społecznej, 

20 Szkoła Podstawowa Nr 26

zajęcia dla kl. V-VIII: informatyczne, 
rekreacyjne, imprezy sportowe, wyjścia 
zorganizowane
zajęcia dla klas I-II: gry zespołowe, turnieje, 
zabawy ruchowe, zajęcia świetlicowe, 
muzyczne, wycieczki, rekreacyjne, 
edukacyjne
zajęcia dla klas III-IV: gry zespołowe, 
turnieje, zabawy ruchowe, zajęcia 
świetlicowe, muzyczne, wycieczki, 
rekreacyjne, edukacyjne
zajęcia dla klas 0: gry zespołowe, turnieje, 
zabawy ruchowe, zajęcia świetlicowe, 
muzyczne, wycieczki, rekreacyjne, 
edukacyjne
zajęcia dla klas I-III: gry zespołowe, turnieje, 
zabawy ruchowe, zajęcia świetlicowe, 
muzyczne, wycieczki, rekreacyjne, 
edukacyjne
zajęcia dla kl. IV-VIII: informatyczne, 
rekreacyjne, imprezy sportowe, wyjścia 
zorganizowane

21 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 piłka koszykowa i siatkowa

22 Szkoła Podstawowa Nr 52

przygotowanie do egz. z języka angielskiego
programowanie i kodowanie z elementami 
robotyki
zajęcia sportowe, plastyczno- techniczne

23 Szkoła Podstawowa Nr 44
wycieczki i rekreacja, zajęcia na basenie, 
zajęcia ekspresji twórczej, zajęcia ruchowe, 
zajęcia czytelnicze i komputerowe 

24 Szkoła Podstawowa Nr 21 zajęcia sportowe i rekreacyjno-turystyczne
zajęcia informatyczne



aktywne formy zajęć świetlicowych, zajęcia 
plastyczne, muzyczno-teatralne, gry i zabawy 
kształcące
zajęcia praktyczno- techniczne, modelarstwo 
, szydełkowanie, haftowanie, 
przeprowadzenie doświadczeń 
przyrodniczych i chemicznych

25 Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4
zajęcia sportowe
zajęcia informatyczne, świetlicowe, rekreacja 
ruchowa, gry i zabawy kształtujące

26 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 
Nr 1

warsztaty, zajęcia rekreacyjne i sportowe, 
wycieczki

27 Zespół Szkół Specjalnych nr 17
zajęcia terapeutyczno- edukacyjno-
rekreacyjne
dodatkowe środki  na wyjścia poza szkołę 

28 Szkoła Podstawowa nr 17

zabawy manualne, zajęcia ruchowe,  w 
świecie baśni i opowiadań, w świecie 
zagadek
zabawy ruchowe, gry planszowe, escape 
room, gry edukacyjne
zajęcia muzyczne, gry i zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu

29 Młodzieżowy Dom Kultury

warsztaty gitarowe
warsztaty muzyczne
warsztaty DIY- tworzenie biżuterii
warsztaty szydełkowe
warsztaty biżuterii  wyplatanej i breloczków

30 Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych

zajęcia z literatury
fitness
zajęcia z wykorzystaniem techimetru 
elektronicznego, programy geodezyjne, 
piłka siatkowa
zajęcia sportów siłowych
rozwiązywanie zadań geograficznych
piłka koszykowa
zajęcia teatralno-wokalne

31 VI Liceum Ogólnokształcące piłka koszykowa

32 Szkoła Podstawowa nr 40
zajęcia komputerowe, 
zajęcia sportowe ogólnorozwojowe
zajęcia świetlicowe

33 Szkoła Podstawowa Nr 48 zajęcia rekreacyjno-sportowe dla klas 4-8

34 Szkoła Podstawowa nr 43
zajęcia plastyczno-artystyczne
zajęcia artystyczno-ruchowe
gry i zabawy ruchowe

35 Gdyńskie Centrum Sportu zajęcia sportowo- rekreacyjnych

  


