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HARMONOGRAM WSPARCIA 
 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ DZIELNICOWY ŁÓDŹ-POLESIE  
 

Nazwa i adres placówki 
wsparcia dziennego 

Zadanie 3: Rozszerzenie oferty świetlic: Podnoszenie 
kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych i 

informatycznych 

Zadanie 4: Rozszerzenie oferty świetlic: 
Podnoszenie umiejętności porozumiewania 
się w języku ojczystym i w językach obcych 

Zadanie 5: Rozszerzenie 
oferty świetlic: 

Podnoszenie świadomości i 
ekspresji kulturalnej * 

Zadanie 6: Rozszerzenie 
oferty świetlic: 
Zapewnienie 

specjalistycznej kadry * 
Kompetencje 

matematyczne 
Kompetencje 

naukowo-techniczne 
Kompetencje 

informatyczne 
Język angielski Język niemiecki 

1 
Świetlica 
Socjoterapeutyczna,  
ul. Gdańska 150 

1,2,3,4 pon. w godz. 16.00-18.00 
1,2,3,4 czw. w godz.  16.00-19.00 

(tematyka zajęć w zależności od potrzeb UP) 
 

(20h/m-c; 8 spotkań/m-c po 5h/tydzień) 

05.08.21 w godz.9-13 
06.08.21 w godz.9-13 
09.08.21 w godz.9-13 
10.08.21 w godz.9-13 

 
(16h/m-c; 4 spotkania/m-c 

po 4h/tydzień) 

nie dotyczy 

23.08.21 w godz.9-13 
24.08.21 w godz.9-13 
25.08.21 w godz.9-13 
26.08.21 w godz.9-13 
27.08.21 w godz.9-13 

 
(20h/m-c; 5 spotkań/m-c  

po 4h/tydzień) 

P
ed

ag
o

g/
 s

o
cj

o
te

ra
p

eu
ta

 

02.08.21  godz.9-13 
 03.08.21  godz. 9-13 
04.08.21  godz.9-13 
27.08.21 godz. 8-16 

 
 

(20h/m-c) 

2 
Świetlica 
Socjoterapeutyczna,  
ul. Księży Młyn 1 

1,2,3,4 wt. w godz.16.00 – 19.00; 
 1,2,3,4 śr. w godz. 16.00 – 18.00 

(tematyka zajęć w zależności od potrzeb UP) 
 

(20h/m-c; 8 spotkań/m-c po 5h/tydzień) 

1,2,3,4 czw. w godz. 15.00-19.00 
(tematyka zajęć w zależności od potrzeb UP) 

  
(16h/m-c; 4 spotkania/m-c po 4h/tydzień) 

śr. w godz.15.00-19.00 w 
miesiącu, w którym 

występują 4 czwartki 
zajęcia dodatkowo w 

ostatni piątek miesiąca.   
 

 (20h/m-c; 5 spotkań/m-c  
po 4h/tydzień) 

09.08.21 15.30-19.30 
10.08.21 15.30-19.30 
11.08.21 15.30-19.30 
12.08.21 15.30-19.30 
13.08.21 15.30-19.30 

 
(20h/m-c) 

3 
Świetlica 
Socjoterapeutyczna,  
ul. Ogrodowa 28 

23.08.21 godz.9-13 
24.08.21 godz.9-13 

                                   25.08.21 godz.9-13 
26.08.21 godz.9-13 
27.08.21 godz.9-13 

 
(20h/m-c; 5 spotkań/m-c po 4h/tydzień) 

16.08.21 godz.9-13 
17.08.21 godz.9-13 
18.08.21 godz.9-13 
19.08.21 godz.9-13 

(16h/m-c; 4 spotkania/m-c 
po 4h/tydzień) 

nie dotyczy 

02.08.21 godz.9-13 
03.08.21 godz.9-13 
04.08.21 godz.9-13 
05.08.21 godz.9-13 
06.08.21 godz.9-13 

 
(20h/m-c; 5 spotkań/m-c po 

4h/tydzień) 

P
ed

ag
o

g/
 lo

go
p

ed
a 09.08.21  godz.9-13 

 10.08.21 godz.9-13 
11.08.21  godz.9-13 
12.08.21 godz.9-13 
13.08.21 godz.9-13 

 
(20h/m-c) 
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4 
Świetlica 
Środowiskowa,  
ul. Lorentza 1 

02.08.21 godz.9-13 
03.08.21 godz.9-13 
04.08.21 godz.9-13 
05.08.21 godz.9-13 
06.08.21 godz.9-13 

 (20h/m-c, 5 spotkań po 4h/tydzień) 
 
 

09.08.21  godz.9-13 
                        10.08.21 godz.9-13 

11.08.21  godz.9-13 
12.08.21 godz.9-13 

(tematyka zajęć w zależności od potrzeb UP) 
 
 

(16h/m-c; 4 spotkania/m-c po 4h/tydzień) 

16.08.21 w godz.9-13 
17.08.21 w godz.9-13 
18.08.21 w godz.9-13 
19.08.21 w godz.9-13 
20.08.21 w godz.9-13 

 
 (20h/m-c, 5 spotkań po 

4h/tydzień) 

23.08.21 godz.9-13 
24.08.21 godz.9-13                        
25.08.21 godz.9-13 
26.08.21 godz.9-13 
27.08.21 godz.9-13 

 
 

(20h/m-c) 

5 

Świetlica 
Środowiskowa,  
ul. Napoleońska 
7/17 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

23.08.21 godz.9-13 
24.08.21 godz.9-13                        
25.08.21 godz.9-13 
26.08.21 godz.9-13 

 
(16h/m-c; 4 spotkania/m-c 

po 4h/tydzień) 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

6 
Świetlica 
Środowiskowa,  
ul. Hufcowa 20 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

16.08.21 w godz.9-13 
17.08.21 w godz.9-13 
18.08.21 w godz.9-13 
19.08.21 w godz.9-13 
20.08.21 w godz.9-13 

 
(20h/m-c, 5 spotkań po 

4h/tydzień) 

 
nie dotyczy 

  


