
Drodzy Rodzice i Uczestnicy naszych zajęć! 

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku w dniach 1 -11 września  2020 

prowadzi zapisy do kół zainteresowań.  

W dniach 14 -18 września  odbędą się wyłącznie spotkania organizacyjne, 

na które zapraszamy rodzica lub uczestnika. Ze względu na obowiązujące 

ograniczenia, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami. 

Wszystkie spotkania organizacyjne odbędą się  w  budynku MDK przy ul. 

Plac Św. Michała 6.  Obecność na spotkaniach organizacyjnych jest 

obowiązkowa. Na spotkaniach instruktorzy dokonają podziału grup i przedstawią 

stały plan zajęć. 

 Na terenie placówki jest obowiązek stosowania maseczek lub przyłbic 

(również w trakcie spotkań). 

Na spotkaniach organizacyjnych instruktorzy odbiorą od rodziców karty 

uczestnika zajęć MDK- Sanok oraz oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami 

uczestnictwa w zajęciach w MDK w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.  

Osoby, które dokonały zapisu na zajęcia jedynie telefonicznie zobowiązane 

są do uzupełnienia zgłoszenia w formie pisemnej. 

Obowiązujące zasady publikujemy poniżej: 

 

POBIERZ I WYDRUKUJ OŚWIADCZENIE dot. COVID-19  

Formularz należy pobrać, wydrukować i dostarczyć podpisany do nauczyciela! 

 PRZECZYTAJ KONIECZNIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA    I 

PROCEDURY_W MDK 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY UCZESTNICTWA                                          

W SPOTKANIACH ORGANIZACYJNYCH W ZWIĄZKU                      

 Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM 

o Wejście na teren placówki jest możliwe wyłącznie w maseczce lub przyłbicy. 

Osoby nie posiadające w/w środków ochrony nie mogą wchodzić na teren MDK. 

o Przy wejściu jest obowiązkowa dezynfekcja rąk. 

https://mdkprzemysl.pl/wp-content/uploads/2020/08/PROCEDURY_COVID_WRZESIEN.pdf
https://mdkprzemysl.pl/wp-content/uploads/2020/08/PROCEDURY_COVID_WRZESIEN.pdf


o Do sal dydaktycznych w celu ustalenia z nauczycielem stałych godzin zajęć 

osoby wchodzą pojedynczo lub w małych grupach zgodnie                        z 

poleceniami nauczycieli. 

o Prosimy o posiadanie własnych długopisów. 

o Na terenie placówki należy obowiązkowo zachowywać dystans min. 1,5m. 

o Wszystkie osoby podczas spotkania korzystają ze środków ochrony: maseczki lub 

przyłbice. 

 

Terminy spotkań organizacyjnych w MDK: 

1. Świetlica MDK – Agnieszka Trznadel-Piasta, Anna Konieczna Małgorzata 

Biega –Węgrzyn 

14.09.20 godz. 13.00 – 16.00 - sala nr 1 

2. Koło fotograficzne – Agnieszka Trznadel-Piasta 

14.09.20 godz. 15.30 – sala nr 4 

3. Aerobik  – Agnieszka Trznadel-Piasta 

14.09.20 godz. 17.30 – sala nr 3 

4. Zabawy z tańcem - Agnieszka Trznadel-Piasta 

16.09.20 godz. 16.00 – sala nr 3 

5. Kreatywne zajęcia plastyczne– Małgorzata Biega-Węgrzyn  

14.09.20 godz. 17.00 - sala nr 6 dzieci  6-8 lat 

15.09.20 godz. 16.30 – sala nr 6 dzieci 8-11 lat 

16.09.20 godz.15.30 – sala nr 6 dzieci 11-15 

6. Grafika i rysunek  Małgorzata Biega-Węgrzyn 

15.09.20  godz. 18.30 –sala nr 6 

7. Zajęcia z rysunku i malarstwa przygotowujące na egzaminy do szkół 

plastycznych  Małgorzata Biega-Węgrzyn  

 17.09.20 godz.16.30- sala nr .6 

8. Zajęcia dla dorosłych z rysunku i malarstwa  Małgorzata Biega -Węgrzyn 

16.09.20 godz. 17 .00 – sala nr 6 

9. Zajęcia kreatywne indywidualne  Małgorzata Biega-Węgrzyn  

 dla dzieci 6-10 

14.09.20 godz. 14.30 sala nr 6 

10. Akademia Malucha – Magdalena Gierlicka 



11.09.2020r. godz.14.00 – sala nr 3 

11. Zajęcia taneczne kl. 1-3 – Magdalena Gierlicka 

15.09.2020r. godz.16.00 – sala nr 3 

12. Grupa baletowo-rytmiczna – Magdalena Gierlicka  

Grupa 3-4 lat: 17.09.20r. godz.15.45 -  sala nr 3 

Grupa 5-6: 15.09.20r. godz. 17.00 -  sala nr 3 

13. Język francuski - Anna Konieczna 

Grupa dzieci klas 1-3 14.09.2020r. i 17.09.2020r.,  

                  godz.16.00 – sala nr 5 

Grupa uczniów klas 4-6 14.09.2020r. i 17.09.2020r. 

                    godz.16.15 – sala nr 5 

Grupa uczniów klas 7-8 SP i uczniów szkół średnich 14.09.2020r. 

                 i 17.09.2020r. godz. 16.30 – sala nr 5 

Grupa dorosłych 14.09.2020r.i 17.09.2020r. godz.16.45 -  sala nr 5 

14. Język włoski- Anna Konieczna 

Grupa dzieci klas 1-3 16.09.2020r., godz.16.00 – sala nr 5 

Grupa uczniów klas 4-6 16.09.2020r., godz.16.15 – sala nr 5 

Grupa uczniów klas 7-8 SP i uczniów szkół średnich 14.06.2020r. 

                      Godz. 16.30 – sala nr 5 

Grupa dorosłych 16.09.2020r. godz.16.45 -  sala nr 5 

15. Senior w formie – Agnieszka Trznadel-Piasta 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia dla seniorów rozpoczną się 

w późniejszym terminie. 

Wkrótce podamy terminy spotkań organizacyjnych następujących kół 

zainteresowań: j. angielski, matematyka, teatr   

 

Wszystkie aktualne informacje dotyczące działalności MDK będą 

umieszczane na stronie internetowej oraz na Facebooku. 

 

 


