
P O W I A T   S T R Z E L E C K I2

I. �Alternatywa na wakacyjn¹ nudê - wakacje w powiecie strzeleckim i
okolicy� - wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i m³odzie¿y z po-
wiatu strzeleckiego w pobli¿u miejsca zamieszkania - z elementami sportu,
edukacji i rekreacji

-  kwota dotacji: 10 000 z³

II. Popularyzacja sportu poprzez rozwijanie umiejêtno�ci pracy w zespo-
le, czyli upowszechnianie i organizacja sportu dru¿ynowego

-  kwota dotacji: 11 000 z³

III. �Muzyka ³agodzi obyczaje�- edukacja poprzez zajêcia muzyczne, rozwi-
janie talentu i zainteresowañ muzycznych w�ród mieszkañców powiatu strze-
leckiego

-  kwota dotacji: 6 000 z³

IV. �Tradycje i obyczaje bez granic� � poznanie  wielokulturowo�ci w po-
wiecie strzeleckim

-  kwota dotacji: 5 000 z³

V. Kszta³towanie, poprzez filozofiê walk wschodnich, charakteru dzieci
i m³odzie¿y powiatu strzeleckiego � popularyzacja sportów walki z naci-
skiem na ich obronny  charakter

- kwota dotacji: 5 500 z³

VI. �Ró¿ne przejawy sztuki� - promowanie uczestnictwa m³odych ludzi z
powiatu strzeleckiego w ¿yciu kulturalnym

-  kwota dotacji: 5 200 z³

VII. �Miejsca bliskie, a czêsto nieznane � mieszkaniec powiatu aktyw-
nym turyst¹�- kszta³towanie to¿samo�ci ma³ych i du¿ych mieszkañców po-
wiatu strzeleckiego poprzez poznawanie historii i zwiedzanie piêknych miejsc
powiatu strzeleckiego.

- kwota dotacji: 5 400 z³

VIII. �Mieszkañcy w walce z po¿arem� � edukacja przeciwpo¿arowa po-
przez sport oraz inne zajêcia o charakterze edukacyjnym maj¹cym na celu
wzrost �wiadomo�ci spo³ecznej odno�nie zagro¿eñ po¿arowych

- kwota dotacji: 5 000 z³

IX. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna � zwiêkszenie �wiadomo�ci
zagro¿eñ chorobami cywilizacyjnymi, asymilacja chorych w �rodowisku.

- kwota dotacji: 4 500 z³

***

ZARZ¥D POWIATU STRZELECKIEGO

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 ustawy o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.

(Dz.U. Nr 96, poz.873 z pó�n. zm.) oraz Uchwa³y Nr XXV/239/08
Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia

�Programu wspó³pracy powiatu strzeleckiego z organizacjami
pozarz¹dowymi i innymi podmiotami prowadz¹cymi dzia³alno�æ

po¿ytku publicznego w roku 2009�

og³asza:
otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarz¹dowych
na wsparcie realizacji nastêpuj¹cych zadañ publicznych:

Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 17 lutego 2009 r. do godziny 15:30.
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 18 lutego 2009 r.
Oferta nie bêdzie bra³a udzia³u w konkursie, je�li:
- oferta jest niekompletna,
- zosta³a z³o¿ona po up³ywie wyznaczonego terminu (decyduje data wp³y-
wu),
- zawiera istotne uchybienia wzglêdem wymogów formalnych,
- oferent nie jest uprawniony do ubiegania siê o dotacjê,
- zawarte w ofercie dzia³ania s¹ niezgodne z zadaniem wytyczonym w kon-
kursie.
Decyzja o odrzuceniu oferty lub o nie przyznaniu dotacji jest ostateczna i nie
przys³uguje od niej odwo³anie.
Oferty mo¿na przesy³aæ poczt¹ lub sk³adaæ osobi�cie na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
Ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie
z dopiskiem: �Otwarty konkurs ofert na zadanie: Nale¿y wskazaæ tytu³ zada-
nia zgodnie ze sk³adan¹ ofert¹� i z zaznaczeniem �Nie otwieraæ do dnia 18
lutego 2009r.�
Oferty wraz z za³¹cznikami nale¿y nades³aæ lub z³o¿yæ w 1 egzemplarzu.
Nades³ane b¹d� z³o¿one oferty nie podlegaj¹ zwrotowi.

***

Pe³ny tekst og³oszenia konkursu znajduje siê na stronie internetowej powiatu
www.powiatstrzelecki.pl w dziale Aktualno�ci i na internetowym Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w gablocie wewnêtrznej i zewnêtrznej Starostwa
Strzeleckiego, a tak¿e w czwartkowym wydaniu NTO z 15 stycznia 2009 r.

***

Szczegó³owych informacji w zakresie interpretacji postanowieñ konkur-
su udziela Izabela Spa³ek � Zespó³ ds. Promocji Powiatu, nr tel. 077 4401
713, pok. 310

W zwi¹zku z bêd¹cymi na ukoñ-
czeniu w parlamencie pracami legi-
slacyjnymi zwi¹zanymi z procesem
obni¿ania wieku szkolnego oraz pu-
blikacjami, jakie pojawiaj¹ siê mediach,
informujê ¿e dzieci sze�cioletnie roz-
poczn¹ obowi¹zkow¹ naukê w szko-
le od 1 wrze�nia 2012r. W latach 2009,
2010, 2011 o tym, czy dziecko roz-
pocznie naukê w szkole, zdecyduj¹
rodzice wype³niaj¹c stosowny wnio-
sek (do 10 maja) i sk³adaj¹c go u dy-
rektora w³a�ciwej szko³y. Dyrektor
szko³y podstawowej, w obwodzie
której mieszka dziecko, bêdzie mia³
obowi¹zek poinformowania rodziców
o przys³uguj¹cych im prawach do 30
marca.1 wrze�nia 2009r. naukê w
szkole podstawowej bêd¹ mog³y, za
wol¹ rodziców, rozpocz¹æ dzieci sze-
�cioletnie urodzone pomiêdzy

Sze�ciolatki na start!
1 stycznia a 30 kwietnia i dyrektor
szko³y nie bêdzie móg³ odmówiæ ich
przyjêcia. Natomiast w przypadku
sze�ciolatków urodzonych po 30
kwietnia 2009r. dyrektor podejmie
decyzjê o przyjêciu (lub nie) dziecka
do szko³y, bior¹c pod uwagê warunki
organizacyjne szko³y oraz to, czy
dziecko chodzi³o do przedszkola. W
2010r. powy¿sza procedura bêdzie
obowi¹zywaæ dla dzieci urodzonych
w okresie od 1 stycznia do 31 sierp-
nia, a w 2011r. dla ca³ego rocznika.
Sze�ciolatek, który w okresie przej-
�ciowym, tj. w latach 2009, 2010,

Informacja Opolskiego Kuratora O�wiaty dotycz¹ca
obowi¹zku szkolnego dla dzieci sze�cioletnich

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce harmonogramu obni¿ania wieku obowi¹zku
szkolnego dla dzieci sze�cioletnich znajduj¹ siê na stronie internetowej Kura-
torium O�wiaty w Opolu www.kuratorium.opole.pl. Informacji udzielaj¹
równie¿ pracownicy Wydzia³u Wychowania i Opieki Kuratorium O�wiaty w
Opolu pod nr tel. 077/452 45 72 lub 077/452 43 61.

2011 od 1 wrze�nia, nie bêdzie
uczniem szko³y podstawowej, bêdzie
mia³ obowi¹zek rocznego przygoto-
wania przedszkolnego w przedszko-
lu lub innej formie wychowania przed-
szkolnego. Podczas zapisywania
dziecka do szko³y nie bêdzie potrzeb-
na opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, choæ rodzice mog¹
(nieobowi¹zkowo) skorzystaæ z dia-
gnozy prowadzonej przez nauczy-
cieli wychowania przedszkolnego.

Halina Bilik
Opolski Kurator O�wiaty

ZIMOWE  FERIE  2009
W gminie Izbicko

�roda - 22 stycznia 2009r. godz. 16.00 � 18.00
Rozwijamy nasze umiejêtno�ci plastyczne. Utrwalamy obrazy zimowego kra-
jobrazu z pieszej wycieczki na stawy.

Czwartek/pi¹tek 22/23 stycznia 2009 roku godz. 18.30 � 9.30 rano.
Nocleg integracyjny w �wietlicy.

�roda 28 stycznia 2009 roku godz. 17.00 � 20.00
dyskoteka karnawa³owa w stroju �miesznym i zabawnym na zakoñczenie ferii
- �Ca³a sala �piewa z nami�.

Pi¹tek 30 stycznia 2009 roku godz. 9.15 � 13.30
wyjazd do Kinopleksu w Opolu na film: �Madagaskar�

�roda 21.01.2009,  godz. 11.00-13.00
Temat zajêæ: �Szczê�cie�

Pi¹tek 23.01.2009., godz. 11.00-13.30
�Dzieñ filmu�
* seans filmowy- do wyboru: �Auta�, �Madagascar�, �Sezon na misia�.

Poniedzia³ek 26.01.2009, godz. 11.00-13.00
�Dobrze mieæ przyjació³�- opowiadanie �Przygoda Maæka�

�roda 28.01.2009,  godz. 11.00-13.30
�Karnawa³owy zawrót g³owy�- bal przebierañców.

Pi¹tek 30.01.2009., godz. 11.00-13.30
�Nasze marzenia�
* zabawa w odkrywanie marzeñ, zabawy zespo³owe, gry planszowe.

Pi¹tek, 23.01.2009, godz. 1500 - 1800

(2 godz.)
Temat zajêæ: �Dlaczego  warto zdro-
wo siê od¿ywiaæ�
m.in.
* Tworzenie jad³ospisu;
* wykonanie testu Pt. �Sprawd�

czy od¿ywiasz siê prawid³owo�;
* Reklama zdrowego produktu �

konkurs plastyczny.

3. Sobota, 24.01.2009, godz. 1300 -
1500  (2 godz.)
* Wykonujemy sa³atkê wieloowo-

cow¹;
* Higiena przyrz¹dzania i spo¿y-

wania posi³ku;
* Nakrycie do sto³u - przypomnie-

nie zasad prawid³owego i este-
tycznego nakrywania do sto³u.(
wyja�nienie terminu �estetycz-
ny�);

* Degustacja sa³atek przygotowa-
nych przez siebie - zwrócenie
uwagi na u¿ywanie form grzecz-
no�ciowych �smacznego�, dziê-
kujê, proszê, przepraszam. (wy-
ja�nienie terminu �degustacja�);

* Gry i zabawy stolikowe dla m³od-
szych uczestników zajêæ;

Wtorek, 27.01.2009, godz. 14 - 16
(2 godz.)
Zabawy na sankach
W razie gdyby pogoda nie dopisa³a
to zamiast wyj�cia na sanki przewi-
dziana jest projekcja bajki pt. �Gdzie
jest Nemo� lud �Królewna �niegu� w
�wietlicy.

Sobota, 31. 01.2009, godz. 16 - 19
(3 godz.)
Dyskoteka
* Wybory �Miss i Mistera Ferii

2009�

Wtorek 20.01.2009r. (15.00 � 17.00)
- Zabawy zimowe na dworze, lepienie ba³wanów, jazda na sankach.
- �Kartka na Dzieñ Babci i Dziadka� - konkurs
- Wyjazd do kina do Opola (14.00 � 18.00)(4 godz)

�roda 28.01.2009r. (15.00 � 17.00)(2 godz)
S³odkie wafle, sa³atki owocowe

Czwartek 29.01.2009 (15.00 � 17.00)(2 godz)
- Bal karnawa³owy dla dzieci - konkurs na króla i królow¹ balu

W �WIETLICY �STOKROTKA� W BORYCZY

W OGNISKU OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZYM
W KRO�NICY

W �WIETLICY
OPIEKUÑCZO

- WYCHOWAWCZEJ
W POZNOWICACH

W OGNISKU OPIEKUÑCZO - WYCHOWAWCZYM
W SIEDLCU


