CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, ORGOVÁNOVÁ 5, KOŠICE

ponúka prácu v záujmovom útvare

Žiacky parlament

Žiacky parlament je dobrovoľným, neštátnym, záujmovým združením, združujúcim mladých
aktívnych ľudí, ako aj zástupcov žiakov základných škôl .
Vytvoríme spolu tím mladých ľudí, ktorí chcú niečo dokázať, urobiť niečo zaujímavé a užitočné
a spoločne sa naučíme organizovať super akcie a súťaže pre seba a pre iných...

PRÍĎ MEDZI NÁS, SPOLU DOKÁŽEME VIAC!
Vekové rozpätie: 10-15 rokov

KEDY ?

ŠTVRTOK 16:30 - 18:00 hod.
KDE ?

Orgovánová 5
Kontakt : tel. 055/641 14 11

Cena:

www.cvckosice.sk; cvc@cvckosice.sk

od 2 eur mesačne
Príď medzi
nás, spolu
dokážeme
viac...

Zápis prebieha v pracovných dňoch od 3.septembra 2018.
Počet detí: max. 10 detí
Vedúca: Mgr. Janka Štefániková

Informácia o záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru : Žiacky parlament
Kód ZÚ
: 8757
Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Mgr. Janka Štefániková
055/6411 411, cvc@cvckosice.sk
Miesto a čas konania ZÚ:
Vek :

CVČ, EP Orgovánová 5
Štvrtok od 16.30 do 18.00 hod.
10 – 15 rokov

Max. počet účastníkov:10
September 2018
Október 2018
November 2018
December 2018
Január 2019
Február 2019
Marec 2019
Apríl 2019
Máj 2019
Jún 2019

6.9., 13.9., 20.9., 27.9.
4.10., 11.10., 18.10., 25.10.
8.11., 15.11., 22.11.,29.11.
6.12., 13.12., 20.12.
10.1., 17.1., 24.1., 31.1.
7.2., 14.2., 28.2.
7.3., 14.3.,21.3., 28.3.
4.4., 11.4.,25.4.
2.5., 9.5.,16.5.,23.5., 30.5.
6.6., 13.6., 20.6.

Popis záujmového útvaru: Žiacky parlament je dobrovoľným, neštátnym, záujmovým združením,
združujúcim mladých aktívnych ľudí, ako aj zástupcov žiakov základných škôl .Vytvoríme spolu tím
mladých ľudí, ktorí chcú niečo dokázať, urobiť niečo zaujímavé a užitočné a spoločne sa naučíme
organizovať super akcie a súťaže pre seba a pre iných
Priebeh ZÚ:16:30 - 16:35- zraz vo vestibule
16:40–17:50 - priebeh zasadnutia- ZÚ, s prestávkou (podľa potreby)
17:55 - 18:00 - odchod členov, odovzdanie členov rodičom
Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:
-

•
•

Bowlingový turnaj zoznamovací a aj ukončovací, Zbierka Hodina deťom, Deň študentstva – akcia v meste,
Vianočný večierok- kapustnica, Vianoce pre deti z ohrozeného prostredia, Zbierka - Deň narcisov- Zbierka
s ligou proti rakovine, Deň detí pre deti z Detského domova a krízového centra, Balónbal ,Spoločný výlet na
konci roka, Besedy Kam ďalej, Ako založiť Obč. združenie
Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ (otvorená
hodina pre rodičov).
V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia.
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2018/2019

Mgr. Janka Štefániková
vedúca ZÚ

