
 

 

 

 

Oferta MPK Wrocław dla dyrektorów szkół podstawowych  
we Wrocławiu 

 

 

Dyrektorzy Szkół Podstawowych  

we Wrocławiu   

    

Szanowni Państwo, 

 

 

w związku z zapowiadaną od dnia 8 kwietnia br. akcją strajkową w sektorze oświaty, pragnę  

w imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu zaproponować  

uczniom  możliwość spędzenia czasu wspólnie z pracownikami naszej spółki. 

Oferta MPK Wrocław została przygotowana na czas trwania akcji strajkowej i ma na celu zapewnienie 

opieki dzieciom, a także wsparcie Dyrektorów szkół w tej niełatwej dla Państwa  sytuacji. 

Jestem przekonana, że propozycja spędzenia czasu z doświadczonymi pracownikami MPK, rozmowy  

o różnych aspektach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tajemnicach pracy Centrali Ruchu, a także 

możliwość zwiedzania obiektów MPK, przejazdu historycznym tramwajem lubi autobusem wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi w tym zakresie. 

Ponadto, wspólne zajęcia uczniów z pracownikami MPK   pozwolą na większe zainteresowanie dzieci 

funkcjonowaniem komunikacji miejskiej i w przystępny sposób przybliżą im skomplikowaną tematykę 

transportu publicznego we Wrocławiu.  

 

 

Prezes Zarządu  

 

Jolanta Szczepańska 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Oferta dla dyrektorów szkół podstawowych w dniach 8-12 kwietnia 2019  r. 
 

  

Dla klas 1-3 
 

 

Dla klas 4-8 
 

 

 

Pon. 

 

Zajęcia w szkole 
godz. 8:00-14:00                    

Tramwajem przez 
Wrocław godz. 

8:00 -11:00 

 

 

Zwiedzanie zajezdni 
autobusowej i centrali 
ruchu godz. 8:00-15:00 

 
 

Zajęcia w szkole  

godz. 8:00-14:00 
Tramwajem przez 

Wrocław godz. 
11:00-14:00 

 

 

Wt. 

 

Zajęcia w szkole 
godz. 8:00-14:00                    

Tramwajem przez 
Wrocław godz. 

8:00 -11:00 

 

 

Zwiedzanie zajezdni 
autobusowej i centrali 
ruchu godz. 8:00-15:00 

 
 

Zajęcia w szkole  

godz. 8:00-14:00 
Tramwajem przez 

Wrocław godz. 
11:00-14:00 

 

 

Śr. 

 

Zajęcia w szkole 
godz. 8:00-14:00                    

Tramwajem przez 
Wrocław godz. 

8:00 -11:00 

 

 

Zwiedzanie zajezdni 
autobusowej i centrali 
ruchu godz. 8:00-15:00 

 
 

Zajęcia w szkole  

godz. 8:00-14:00 
Tramwajem przez 

Wrocław godz. 
11:00-14:00 

 

 

Czw. 

 

 

Zajęcia w szkole 
godz. 8:00-14:00                    

Tramwajem przez 
Wrocław godz. 

8:00 -11:00 

 

 

Zwiedzanie zajezdni 
autobusowej i centrali 
ruchu godz. 8:00-15:00 

 
 

Zajęcia w szkole  

godz. 8:00-14:00 
Tramwajem przez 

Wrocław godz. 
11:00-14:00 

 

 

Pt. 

 

 

Zajęcia w szkole 
godz. 8:00-14:00                    

Tramwajem przez 
Wrocław godz. 

8:00 -11:00 

 

 

Zwiedzanie zajezdni 
autobusowej i centrali 
ruchu godz. 8:00-15:00 

 
 

Zajęcia w szkole  

godz. 8:00-14:00 
Tramwajem przez 

Wrocław godz. 
11:00-14:00 

 

W przypadku wydłużenia akcji strajkowej, powyższy harmonogram będzie także obowiązywał w ko-

lejnych tygodniach. 



 

 

 

SZCZEGÓŁY OFETY 

 

Klasy 1-3 

Oferta dla tej grupy wiekowej obejmuje propozycję zajęć z uczniami w szkole od poniedziałku  

do piątku. Spotkania zostaną poprowadzone przez pracowników Miejskiego  

Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz grupę teatralną. 

Zajęcia w szkole w godzinach 8:00-14:00 

• Pierwsza pomoc  – praktyczne zajęcia z użyciem fantomu, 

• Bezpieczeństwo podczas korzystania z komunikacji miejskiej (m.in. jak zachować się  

w pojeździe MPK, dlaczego trzeba trzymać się uchwytów w czasie jazdy itp.), 

• Warsztaty: składanie modeli wrocławskich tramwajów i autobusów + pogadanka  

o pojazdach (m.in. o różnicach między autobusem a tramwajem), 

• Spektakl teatralny z udziałem artystów i twórców spektaklu „Wesoły tramwaj”  

o bezpiecznym i kulturalnym podróżowaniu komunikacją miejską [poniżej ilustracja ze spek-

taklu przygotowanego dla MPK w tramwaju we wrześniu 2018 roku].  

 



 

 

 

KLASY 4-8 

Oferta dla tej grupy wiekowej obejmuje propozycję zajęć z uczniami w szkole oraz możliwość  

zwiedzania obiektów MPK Wrocław - pojazdami MPK. Zajęcia oraz zwiedzanie obiektów  będą będą 

odbywały się pod nadzorem  pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 

Zajęcia w szkole w godzinach 8:00-14:00: 

• Prelekcja nt. bezpieczeństwa podczas korzystania z komunikacji miejskiej (m.in. o tym 

jak ważne jest trzymanie się uchwytów podczas jazdy i dlaczego nie powinniśmy słuchać 

muzyki przechodząc przez pasy, kulturalnego zachowania się wobec współpasażerów ). 

• Pierwsza pomoc – praktyczne zajęcia z użyciem fantomu. 

• Praca rzecznika prasowego MPK od kuchni – o trudach zawodu opowie rzecznik MPK. 

• Jak to jest kierować autobusem? – o specyfice tego zawodu opowie kierowca autobusu 

MPK. 

• Ekologiczna i nowoczesna komunikacja zbiorowa. Jakie są tendencje na świecie (auto-

busy z trawnikami na dachach, autobusy na prąd, wodór, gaz LPG). 

• Kulisy pracy dziennikarza. Jak wygląda codzienna praca w redakcji? Na czym polega 

praca w portalu internetowym, czy prowadzący bloga jest traktowany jak prasa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tramwajem przez Wrocław, czyli wycieczka zabytkowym Gustawem oraz zwiedzanie za-

jezdni tramwajowej 
 

 

„Gustaw” to wagon Konstal typu N wyprodukowany w 1950 roku. Tramwaje typu N były  

eksploatowane w MPK Wrocław od połowy ubiegłego wieku. Dzięki staraniom pracowników utrzy-

mano go sprawnego. Oglądanie Wrocławia zza szyb tego wyjątkowego pojazdu jest atrakcją samą  

w sobie. Dodatkowo, pasażerowie mają niecodzienną okazję zobaczyć jak pół wieku temu kierowało 

się tramwajem oraz jak bardzo w ciągu tego okresu zmieniła się komunikacja szynowa we Wrocławiu. 

Możliwość zorganizowania dwóch wycieczek dziennie: w godzinach 8:00-11:00, 11:00-14:00. 

Plan wycieczki: 

- zbiórka: plac Teatralny, przystanek Opera; 

- przejazd przez Wrocław szlakiem największych atrakcji turystycznych miasta – m.in. ZOO, Hala 

Stulecia, Ostrów Tumski, Mosty Młyńskie; 

- możliwość przejażdżki tramwajem do nauki jazdy; 

- zwiedzanie zajezdni tramwajowej nr I przy ulicy Kamiennej; 

- zakończenie wycieczki : plac Teatralny, przystanek Opera. 

Liczba uczestników: do 25 uczniów + 2 opiekunowie-pracownicy MPK. 

 



 

 

 

 Zwiedzanie zajezdni autobusowej i centrali ruchu godz. 8:00-15:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plan wycieczki:   

• 8:00-9:00 - MPK od kuchni, czyli godzinna pogadanka w szkole o tym jak wygląda praca 

naszej spółki; 

• 9:00 - Wyjazd spod szkoły do zajezdni autobusowej przy u. Obornickiej; 

• Zwiedzanie zajezdni autobusowej (w tym m.in. poznanie hali pozjazdowej, myjni dla au-

tobusów); 

• Przejazd autobusem po Wrocławiu – popularne atrakcje turystyczne miasta;  

• Odwiedziny w Centrali Ruchu MPK  przy ulicy Ołbińskiej (w tym m.in. prezentacja dźwigu 

wypadkowego SPR, pogadanka z kontrolerem ruchu, który opowie o swojej pracy i zapre-

zentuje radiowóz MPK; 

• 14:00-15:00 - Odwiezienie uczniów do szkoły 

Maksymalna liczba uczestników: do 35 dzieci + opiekunowie-pracownicy MPK. 

 

 

Dziękujemy i zapraszamy do kontaktu. 

Zainteresowanie powyższą ofertą proszę kierować do  

Aleksandra Łosia, rzecznika prasowego MPK Wrocław:  

+48 791 108 405, a.los@mpk.wroc.pl 

 


