
   
                     

                    INFORMACJA 

                 DLA RODZICÓW 

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

               IM. JANA PAWŁA II 

                   W ROZOGACH  
 

 WAKACJE W MILÓWCE’2019 

 Od 26 czerwca do 3 lipca 2019 r. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II           

w Rozogach organizują dla 40 osób wycieczkę do Milówki. Na wyjazd zapraszamy uczniów         

z   klas III – VIII. Zapewniamy opiekę doświadczonej kadry, która z pasją będzie realizowała 

program aktywnego wypoczynku Waszego dziecka. 

W PROGRAMIE WYCIECZKI PRZEWIDZIANE SĄ ATRAKCJE: 

✓ W drodze do Milówki zwiedzanie pałacu w Wilanowie połączone z warsztatami 

podczas których dzieci poznają zwyczaje sarmackiego dworu, przygotują potrawy 

goszczące w staropolskiej kuchni i na królewskim dworze, wykonają „ceramiczne 

piecuchy”. 

Wycieczki autokarowe: 

✓  Bielsko – Biała (zwiedzanie Studio Filmów Rysunkowych połączone z projekcja 

filmów; warsztaty w zamku książąt Sułkowskich „Tajniki grafiki” oraz 

drukowanie tkanin w Domu Tkacza, zwiedzanie muzeum „Skarby Ziemi”; wjazd 

kolejką gondolową na Górę Szyndzielnię, 

✓  Żywiec – pobyt w Aquaparku Leśna oraz seans filmowy w kinie Janosik, 

✓  Pętla Beskidzka – Jaworzyna Trzycatek – Trójstyk, Chata Kawuloka 

w Koniakowie oraz Park Wodny Olza w Zagroń Istebnej  

✓  Rajcza – Nickulin – warsztaty „Tajniki lasu” w schronisku młodzieżowym, 

✓  W drodze powrotnej pobyt w Mysłowicach, zwiedzanie Muzeum pożarnictwa 

oraz lekcja muzealna, warsztaty Bezpieczny dom.  

Inne formy zajęć: 

✓ zajęcia rekreacyjno-sportowe (boisko lub sala gimnastyczna), 

✓ wycieczki piesze po okolicy, 

✓ warsztaty rękodzieła ludowego (GOK w Milówce), 

✓ dyskoteka. 
 

Całkowity koszt wycieczki 490,00 zł (za 8 dni pobytu), w tym: 

a) koszt przejazdu ok. 150,00 zł 

b) wyżywienie 15,00 zł/8 dni = 120,00 zł 

c) ok. 220,00zł – ceny biletów wstępu, przewodników 
 

CEL WYCIECZKI: 

➢ zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenów wiejskich poza domem; 

➢ integracja dzieci z różnych klas uczących się w szkołach Gminy Rozogi; 

➢ poznanie ciekawych miejsc naszej ojczyzny – siedziby króla Jana II Sobieskiego – 

Wilanowa, Beskidu Żywieckiego, Bielsko – Białej, Góry Szyndzielni, Żywca, Rajczy 

i przyrody tamtejszych lasów, Pętli Beskidzkiej, Mysłowic; 

➢ rozwój społeczny dzieci: wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności; 

➢ zainteresowanie historią różnych obszarów naszej Ojczyzny; 

➢ rozbudzenie zainteresowań turystycznych dzieci; 

➢ rozwijanie zdolności artystycznych, budzenie wrażliwości artystycznej. 

Informacje będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.sprozogi.pl  

Zapisy z przedpłatą 150,00 zł do 15 III 2019 r. u pań Ireny Kaczmarczyk  

i Agaty Sochalskiej.  

 

http://www.sprozogi.pl/

