
 1 

 
 
 

 

 
 

 
 

Informacja 

o stanie realizacji zadań 

oświatowych 

 

GMINY KŁODAWA 
 
 
 
 
 
 

za rok szkolny 2012/2013 
 
 
 
 
 
 
 

Kłodawa, wrzesień 2013r. 



 2 

 
S p i s    t r e ś c i 

 
Wstęp 
 
ROZDZIAŁ I. Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kłodawa w roku szkolnym 2012/2013 
 
ROZDZIAŁ II.  Uczniowie/dzieci przedszkole w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłodawa 
 
II.1. Dzieci przedszkolne 
 
II.2. Uczniowie szkół podstawowych 
 
II.3. Uczniowie gimnazjów 
 
ROZDZIAŁ III. Kadra nauczycielska 
 
III.1. Nauczyciele przedszkoli 
 
III.2. Nauczyciele zespołów szkół 
 
ROZDZIAŁ V. Proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych 
 
IV.1. Prezentacja wyników sprawdzianu w szkołach podstawowych 
 
IV.2. Prezentacja wyników sprawdzianu w gimnazjach 
 
ROZDZIAŁ V.  Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym w roku szkolnym 2012/2013 
 
V.1. Główne inwestycje 
 
V.2. Główne remonty 
 
V.3. Wyposażenie w sprzęt techniczo-dydaktyczny 
 
V.4. Obiekty sportowe  
 
ROZDZIAŁ VI. Projekty i programy realizowane w placówkach 
 
V.1. Działalność przedszkoli - podsumowanie 
 
V.2. Działalność zespołów szkół - podsumowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Wstęp 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013 opracowana została przez Urząd Gminy 

Kłodawa. Do opracowania wykorzystano: 

- informacje gromadzone i przetwarzane w Urzędzie Gminy Kłodawa, 

- dane uzyskane z jednostek oświatowych, 

- dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. 

 
 
Sposób realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego określają trzy najważniejsze akty 

prawne zawierające zadania i kompetencje organu prowadzącego. Są to: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity 

z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  Nr 97, poz. 674 – tekst jednolity 

z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity 

z późn. zm.) 

 

        oraz uchwały Rady Gminy Kłodawa. 

 
 
 
 
 
 

Niniejsza Informacja opracowana została jako wypełnienie art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty: 

„Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej 

jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 

pkt 1, 2 i 3 lit. b-d w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 

terytorialnego.” 

 
Sporządziła: K.Niciejewska 

 
 
         Wójt Gminy Kłodawa 
 
           /-/  Anna Mołodciak 
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ROZDZIAŁ I 
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kłodawa w roku szkolnym 2012/2013 (wg 
stanu na 30.06.2013r.) 

 
Przedszkola: 

1. Publiczne Przedszkole „Bajkolandia” w Kłodawie, ul. Kościelna 15, 

2. Oddział Przedszkolny w Wojcieszycach, ul.Osiedlowa 6 (do 31.08.2013r. wchodzący w skład ZS 

w Różankach), 

3. Oddział Przedszkolny w Różankach, ul. Dębowa 3 (do 31.08.2013r. wchodzący w skład ZS w Różankach). 

 

Zespoły Szkół: 

1. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Kłodawie, ul. Szkolna 1, w skład którego wchodzi: 

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, 

- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 

2. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Różankach, ul. Dębowa 3, w skład którego wchodzi: 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 

- Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

 

ROZDZIAŁ II 
Uczniowie/dzieci przedszkolne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłodawa 
(wg stanu na 30.06.2013r.) 
Przedstawione w tym rozdziale dane zostały oparte na informacjach pozyskanych od dyrektorów placówek. 
 
II.1. Dzieci przedszkolne: 
 

Lp. Dane dotyczące dzieci przedszkolnych
Oddziały 

przedszkolne przy 

ZS Rózanki

Przedszkole w 

Kłodawie

1. Liczba dzieci 97 97

2. Liczba grup przedszkolnych 4 4

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Tygodniowa liczba godzin:

3.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba dzieci) 2/24 0

3.2. zajęć sportowych (liczba SKS / liczba uczniów) 0 0

4. Liczba dzieci uczestniczących w: 0 0

4.1. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 0 0

4.2. zajęciach rewalidacyjnych 0 0

4.3. zajęciach logopedycznych 8 0

4.4. roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne 1 0

4.5. indywidualnym toku nauki 0 0

5. Liczba dzieci uczących się języków obcych, w tym: 39 78

5.1. języka angielskiego 39 78

5.2. języka niemieckiego 0 0

5.3. języka innego (jezyk …..) 0 0

6. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 97 97

6.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 32 11  
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W roku szkolnym 2012/2013 do przedszkoli publicznych w Gminie Kłodawa uczęszczało 194 dzieci. Utworzono 

8 oddziałów. W żadnej z placówek nie utworzono oddziału integracyjnego. Przedszkola dokonały diagnozy 

gotowości edukacyjnej i dojrzałości szkolnej dzieci z najstarszych grup. Obowiązek szkolny w wieku 6-lat 

rozpoczęło 6 dzieci. Dzieci uczęszczające do przedszkoli, chętnie brały udział w nauce języka angielskiego (117). 

W roku szkolnym 2012/2013 wszystkie dzieci przedszkolne korzystały z pełnego wyżywienia. Dla rodziców 43 

dzieci zrefundowano koszty posiłków. 

 
II.2. Uczniowie szkół podstawowych: 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów szkół podstawowych ZS Różanki ZS Kłodawa

1. Liczba uczniów w szkole 137 257

2. Liczba oddziałów 7 13

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 53 99

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych: 11 18

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 6/54 13/145

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 3/56 5/78

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 2/20 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 53 143

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 2 2

5.3. zajęciach logopedycznych 8 3

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 5 8/41

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 0 0

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 1 0

5.7. nauczaniu indywidualnym 0 0

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 137 257

6.1. języka angielskiego 137 257

6.2. języka niemieckiego 0 0

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów, którzy otrzymali wyprawki szkolne 22 17

8. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 50 49

8.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 44 24  
 
 

W roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych w Gminie Kłodawa uczęszczało 394 uczniów. Zostało 

utworzonych 20 oddziałów. W żadnej z placówek nie utworzono oddziału integracyjnego. 

Ofertą zajęć pozalekcyjnych objęto 199 uczniów, uczęszczających na zajęcia w ramach różnych kół 

zainteresowań. Stosunkowo wysokim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe, w których uczestniczyło 

134 uczniów. Prowadzone były również zajęcia wspierające rozwój uczniów tj. wyrównawcze, rewalidacyjne, 

logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki przyjętej polityce 

oświatowej. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom szkół zatrudnieni zostali odpowiedni specjaliści 
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w szkołach. Oferta nauczania języków obcych w szkołach podstawowych obejmowała język angielski, którego 

łącznie uczyło się 394 uczniów. 
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II.3. Uczniowie gimnazjów: 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów gimnazjów
ZS Kłodawa ZS Różanki

1. Liczba uczniów 95 73

2. Liczba oddziałów 4 3

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 52 23

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych:

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 10/59 5/48

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 1/7 2/28

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 31 28

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 0 0

5.3. zajęciach logopedycznych 0 0

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 9 0

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 0 0

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 0 0

5.7. nauczaniu indywidualnym 1 0

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 95 73

6.1. języka angielskiego 95 73

6.2. języka niemieckiego 95 73

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 16 15

7.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 14 14  

 

W roku szkolnym 2012/2013 do gimnazjów z Gminie Kłodawa uczęszczało 168 uczniów. Utworzone zostało 

7 oddziałów szkolnych. W żadnej z placówek nie utworzono oddziału integracyjnego. Oferta zajęć pozalekcyjnych 

obejmowała kilkanaście kół zainteresowań oraz zajęcia sportowe. Największą popularnością cieszyły się różne 

koła zainteresowań, w których łącznie udział wzięło 107 uczniów. Z zajęć sportowych skorzystało łącznie 35 

uczniów. Prowadzone były ponadto zajęcia wspierające rozwój uczniów, głównie dydaktyczno-wyrównawcze oraz 

korekcyjno-kompensacyjne. Uczniowie naszych szkół gimnazjalnych uczyli się języka angielskiego 

i niemieckiego. Z przedstawionych tabel wynika, iż uczniowie gimnazjów mają zapewnione warunki do 

kontynuacji nauki języka obcego rozpoczętej na poziomie szkoły podstawowej. 

W roku szkolnym 2012/2013 – 31 uczniów korzystało z wyżywienia w szkołach, a 28 uzyskało refundację 

kosztów tych posiłków. 
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ROZDZIAŁ III 
Kadra nauczycielska 
Przedstawione w tym rozdziale dane zostały oparte na informacjach pozyskanych od dyrektorów placówek. 
 
III.1. Nauczyciele przedszkoli: 

Lp. Dane dotyczące nauczycieli i kadry pedagogicznej Przedszkole w 

Kłodawie

Oddziały 

przedszkolne przy 

ZS Różanki

1. Liczba nauczycieli zatrudnionych: 6 5

1.1. w pełnym wymiarze 5 5

1.2. w niepełnym wymiarze 1 0

2. Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego: 6 5

2.1. stażyści 0 0

2.2. kontraktowi 2 0

2.3. mianowani 2 1

2.4. dyplomowani 2 4

3. Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych: 0 0

3.1. psychologowie 0 0

3.2. logopedzi 0 0

3.3. pedagodzy 0 0

4.

4.1. nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty 0 0

4.2. nagroda Ministra Edukacji Narodowej 0 0

4.3. nagroda Wójta Gminy 3 0

Nagrody i odznaczenia otrzymane przez nauczycieli (w tym przez dyrektorów)

 

 

III.2. Nauczyciele zespołów szkół: 

 

ZS Kłodawa ZS Różanki

Liczba nauczycieli zatrudnionych: 36 26

1.1. w pełnym wymiarze 27 18

1.2. w niepełnym wymiarze 9 8

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego: 36 26

2.1. stażyści 1 0

2.2. kontraktowi 9 3

2.3. mianowani 7 5

2.4. dyplomowani 19 18

Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:

3.1. bibliotekarze pół etatu 1

3.2. psychologowie 0 0

3.3. logopedzi 0 0

3.4. pedagodzy szkolni 1 1

Nagrody i odznaczenia otrzymane przez nauczycieli (w tym przez dyrektorów)

4.1. nagroda MEN 0 0

4.2. nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty 0 0

4.3. nagroda Wójta Gminy 3 3

Dane dotyczące nauczycieli i kadry pedagogicznej
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ROZDZIAŁ IV 
Proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2012 
Przedstawione dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  
 

IV.1. Prezentacja wyników egzaminów w szkołach podstawowych  
 

W dniu 4 kwietnia 2013r. 66 uczniów klas szóstych przystąpiło do rozwiązania zadań zamieszczonych 
w arkuszach sprawdzianu. Składał się on z 26 zadań, które miały przetestować poziom opanowania umiejętności 
czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 
Uczeń, który rozwiązał poprawnie wszystkie zadania, mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów (100%).  
 

Tabela nr 1. Średnie wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej z podziałem na umiejętności 
 
 
 
Charakterystyka 

Średnia za 
sprawdzian 
(max. 40 pkt  

= 100%) 

Łatwość 
sprawdzianu 

(max. 1) 

Czytanie – 
średnia za 

umiejętność 
(max.10) 

Pisanie – 
średnia za 

umiejętność 
(max.10) 

Rozumowanie 
– średnia za 
umiejętność 

(max.8) 

Korzystanie z 
informacji – 
średnia za 

umiejętność 
(max.4) 

Wykorzystanie 
wiedzy w 
praktyce – 
średnia za 

umiejętność 
(max. 8) 

Okręg 23,37 pkt (58,43%) 0,58 7,19 5,97 4,06 2,41 3,74 

Woj.lubuskie 23,98 pkt (59,95%) 0,60 7,36 6,20 4,15 2,43 3,84 

Pow. gorzowski 23,29 pkt (58,23%) 0,58 7,14 6,25 3,91 2,32 3,67 

Gm.Kłodawa 21,74 pkt (54,35%) 0,54 7,53 5,62 3,36 2,41 2,82 

 
Wykres nr 1. Średnie wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej w gminach powiatu gorzowskiego (40 pkt = 100%) 

Średnia za sprawdzian (w %) w danej gminie
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Wykres nr 2. Wyniki sprawdzianu w poszczególnych szkołach na terenie gminy 

Wyniki sprawdzianu w ujęciu %

52,95

56,25

54,35

51

52
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SP Kłodawa (38 uczniów) SP Różanki (28 uczniów) Średnia gminna

 
 

Średnie wyniki uczniów SP Różanki wyniosły 22,50 pkt (56,25%) w analizowanym roku szkolnym i były lepsze od wyników 
ubiegłego roku tj. 22,38 pkt. Podobnie, jak średnie wyniki uczniów SP Kłodawa, które w omawianym roku szkolnym wynosiły 
21,18 pkt (52,95%) i były lepsze od ubiegłorocznych tj. 19,59 pkt. 
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Tabela nr 2. Rozkład wyników uczniów SP w gminach powiatu gorzowskiego 
 

Gmina 
Procent uczniów z wynikiem 

niskim od 0 do 16 pkt średnim od 17 do 31 pkt wysokim od 32 do 40 pkt 

Bogdaniec 32,8 47,5 19,7 

Deszczno 13,2 69,7 17,1 

Kłodawa 31,8 54,5 13,6 

Kostrzyn n/O 18,8 54,5 26,7 

Lubiszyn 34,9 57,1 7,9 

Santok 34,9 50,8 14,3 

Witnica 19,7 67,5 12,8 

 

IV. 2. Prezentacja wyników egzaminów w gimnazjach 
 

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla 
przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego 
(nauczanego w szkole jako obowiązkowy). Tegoroczny egzamin gimnazjalny został przeprowadzony po raz 
drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka 
polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy 
zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części 
egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie 
podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W 2013r. 63 uczniów gimnazjów położonych na 
terenie Gminy Kłodawa przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.    

 
Tabela nr 3. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w układzie terytorialnym w podziale na części 
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Okręg 56,17 59,45 57,59 46,64 61,80 45,35 57,74 37,85 
Woj.lubuskie 56,24 59,92 57,81 46,72 62,64 50,05 58,96 38,47 
Pow. 
gorzowski 

54,10 59,68 56,79 44,62 60,22 45,15 59,37 40,14 

Gm.Kłodawa 55,35 63,79 58,46 44,06 61,90 50,79 64,15 39,31 

 
 

Wykres nr 3. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego Wykres nr 4. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego 
 – historia, wos                                                                   – język polski 
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W gminie Kłodawa średnie wyniki egzaminu z języka polskiego (63,79%) w roku szkolnym 2012/2013 były wyższe od 
średnich wyników powiatu (59,68%) czy województwa (59,45%). Natomiast wyniki z historii i wos-u (55,35%) były lepsze niż 
średnia powiatu, ale nieco niższe niż średnia województwa (56,24%). 
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Wykres nr 5. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego           Wykres nr 6. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego 
 – przedmioty przyrodnicze                                                          – matematyka 
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Wykres nr 7. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego         Wykres nr 8. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego 
 – język angielski (podst.)                                                          – język niemiecki (podst.) 
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Wykres nr 9. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego         Wykres nr 10. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego 
 – język angielski (rozszerz.)                                                          – język niemiecki (rozszerz.) 
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Uczniowie placówek oświatowych na terenie gminy Kłodawa osiągnęli dobry wynik z egzaminów w części przyrodniczej – 
przewyższający średnią powiatu i województwa. Natomiast wyniki części matematycznej były poniżej średniej powiatu i 
województwa. Dobre wyniki osiągnięte zostały również w częściach egzaminu dot. języków obcych. 
  

Tabela nr 4. Wyniki % egzaminu gimnazjalnego na terenie Gminy Kłodawa w podziale na szkoły 
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Gimnazjum Różanki 52,91 65,04 60,65 41,48 62,59 85,67 - - 

Gimnazjum Kłodawa 56,75 63,08 54,65 45,55 61,09 41,70 64,15 39,31 

Średni wynik powiatu 
gorzowskiego 

54,10 59,68 56,79 44,62 60,22 45,15 59,37 40,14 

Średni wynik gminy 
Kłodawa 

55,35 63,79 58,46 44,06 61,90 50,79 64,15 39,31 
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ROZDZIAŁ V 
Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym w roku szkolnym 2012/2013 
 
V.1. Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych (z budżetu gminy) 
 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji
Poniesione 

nakłady

1. Doprowadzenie ciepłej wody do sanitariatów VII-VIII/2013 22 545,47 zł        

2. Wykonanie układu glikolowego VII-VIII/2013 25 330,00 zł        

3. Wymiana zaworów i odpowietrzników w hali sport. VII/2013 3 422,82 zł          

4. Naprawa i obróbka kominów w budynku szkoły VIII/2013 23 279,00 zł        

5. Remont budynku przedszkola w Wojcieszyach I etap VII-VIII/2013 80 868,89 zł        

ZS Kłodawa

ZS Różanki

 
 
V.2. Wyposażenie w sprzęt techniczno-dydaktyczny 
 

Przedszkola: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny

Oddziały 

przedszkolne przy 

ZS Różanki

Przedszkole 

Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 1 1

2. liczba tablic interaktywnych 0 0

3. inne urządzenia multimedialne 4 3  
 

Szkoły podstawowe: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny
SP Różanki SP Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 18 29

2. liczba tablic interaktywnych 1 2

3. inne urządzenia multimedialne 14 2  
 

Gimnazja: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny
Gimnazjum 

Różanki

Gimnazjum 

Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 18 17

2. liczba tablic interaktywnych 2 1

3. inne urządzenia multimedialne 8 3  
 
 
ROZDZIAŁ VI 
Projekty, spotkania i programy realizowane w placówkach 
Przedstawione w tym rozdziale dane zostały oparte na informacjach pozyskanych od dyrektorów placówek. 
 
VI.1. Działalność przedszkoli - podsumowanie 

Wszystkie przedszkola w Gminie Kłodawa realizują dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty stymulujące rozwój 

dzieci. 

a) Działalność przedszkola Bajkolandia w Kłodawie – spotkania, programy i imprezy zorganizowane 

w roku szkolnym 2012/2013: 

Konkursy organizowane przez przedszkole: 

 ,,Świąteczna ozdoba choinkowa z materiałów przyrodniczych” praca dziecka z rodzicami 

 ,,Białe wierszowanie” konkurs recytatorski dla chętnych dzieci, przy współpracy rodzicami. 

 ,,Słowik”  konkurs wokalny, wybrane dzieci z grup 

 „Moje marzenie” konkurs  rysunkowy na festynie rodzinnym 

 „Sala wiejska w oczach dziecka”  konkurs plastyczny 
Udział w konkursach  organizowanych  przez instytucje zewnętrzne: 

 „Bezpieczne zerówka” 

 „Las o różnej porze roku” - w ramach Projektu ,,Zielone Lubuskie” (laureat A.Łopacińska) 
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 „Najpiękniejsze miejsce w naszej okolicy”  

 „Kraina Smoków” 

 „Wybieramy najpiękniejszą baśń japońską” Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gorzów 

 „Z Atutkiem na scenie” konkurs anglojęzyczny  

 „Dzieci Tuwimowi” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

 Konkurs na najlepiej zorganizowany projekt badawczy „KAMIEŃ”  
Projekty: 
1. „Mali odkrywcy” organizator Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Kodeńskiego. Projekt KAMIEŃ. (udział 50 dzieci i 2 
nauczycielki). 
2. Projekt nr 182/13 „POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE Z LATEM”, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro 
Europa Viadrina”. (udział 50 dzieci polskich i 20 niemieckich). 
 
Bale przebierańców: bal „Pani Jesieni”, bal karnawałowy. 
Festyny i Jasełka: festyn RODZINNY, Jasełka w Kościele, festyn parafialny, Jasełka w Przedszkolu. 
Działania z Radą Sołecką Kłodawy: udział w ,,Święcie Niepodległości”, „Choince Sołeckiej”, „Dniu 8 Marca” Święto Kobiet. 
Wyjazdy do teatru, muzeum: gościnnie teatr Art.-Re z Krakowa w przedszkolu bajka „WILK I ZAJĄC”; gościnnie teatr Art.-Re 
z Krakowa w przedszkolu bajka ,,Smok Wawelski”; wyjazd do teatru im. Osterwy w Gorzowie na bajkę „DZIWACZEK II”; 
wyjazd do teatru na występy „GORZOWIAKÓW”; wyjazd do Spichlerza na warsztaty „Świat naszych dziadków”, „Stół 
Wielkanocny”; wyjazd do MUZEUM w Gorzowie Wlkp.; wyjazd do filharmonii „Bajki radzieckie -zając”; Teatrzyk z Poznania w 
przedszkolu „ŚWINKI TRZY”. 
Akcje: 

 Cała Polska czyta dzieciom – ogólnopolska akcja czytania 

 Sprzątanie Świata 

 Na ratunek ZIEMI – sprzątanie terenu wokół przedszkola 

 Akcja ekologiczna ZBIERAMY BATERIE 

 Akcja charytatywna ZBIERAMY NAKRĘTKI dla naszego absolwenta –Tobiasza  

 Ślubowanie na OBYWATELA GMINY 

 Badania logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich 

 Badania oceny umiejętności dziecka 5-letniego. 
Wycieczki: do LASU w ramach programu „Poznajemy i chronimy to co blisko nas wodę i las”; do SADU; nad JEZIORO zbiór 
kamieni do projektu ,,KAMIEN”; do zakładu kamieniarskiego GERLACH w Kłodawie; do Nadleśnictwa w Kłodawie, na 
POCZTĘ; do FRYZJERA obserwacja pracy fryzjerki i kosmetyczki na przekładzie kolegi z grupy; wycieczka do OSP 
Kłodawa; do BIBLIOTEKI, II do lasu –Sprzątanie Lasu; autokarowa do Mironic na STAWY HODOWLANE; autokarowa do 
Barlinka - sala zabaw BAJKOLANDIA; do LIP- LESNA STACJA DYDAKTYCZNA , autokarowa do „PARKU DINOZAURÓW”, 
autokarowa do Schroniska dla Zwierząt w Gorzowie, WYCIECZKA ZAGRANICZNA DO NIEMIEC – FALKENHAGEN. 
Spotkania : z BATERYJKĄ  - pracownik ZUO Gorzów zajęcia ekologiczne; z Policjantką – Bezpieczeństwo na drodze; z 
Leśniczym - jak dokarmiać zwierzęta zimą; z pracownikiem Nadleśnictwa Barlinek –ochrona przyrody; z PILOTEM  
mieszkańcem Kłodawy; z PIELĘGNIARKĄ – zajęcia z higieny osobistej i profilaktyka zdrowia; z Dietetykiem – w ramach 
programu „Zdrowo jemy nie tyjemy”; z LOGOPEDĄ -LOGOBAJKI dla dzieci i rodziców. 
 
Przedszkole BAJKOLANDIA realizowało i nadal realizuje: 
1. Innowację pedagogiczną językową „Bawię  się i uczę  z moim angielskim kolegom” 
2. Program ZDROWO JEMY NIE TYJEMY  patronat: Kuratorium Oświaty,  
3. „Poznajemy i chronimy to co blisko nas wodę i las” program edukacji przyrodniczo-ekologicznej. 
4. „Mały artysta” program edukacji artystycznej 
5. „Jestem widzem i aktorem” program edukacji teatralnej. 
6. „Jestem sobie przedszkolaczek” program adaptacyjny. 
7. „Akademia Aquafresch” program profilaktyki jamy ustnej i zębów. 

 
b) Działalność oddziałów przedszkolnych przy ZS Różanki – spotkania, programy i imprezy 
zorganizowane w roku szkolnym 2012/2013: 

 „Sprzątamy nasz mały świat”  

 „Urodziny marchewki – pomarańczowy dzień”  

 „Oszczędzam energię - chronię klimat”  

 „Z przyrodą chcesz żyć w zgodzie, pomyśl o wodzie” 

 „Jak kropelka wody podróżowała po świecie”  

 „Gawronek poznaje zimę - różne stany skupienia wody” 

 „Sekrety wiatru”  

 „Co pływa a co tonie” 

 „Spotkanie z panem Bateryjką” 

 „Nadeszła wiosna”  

 „Wszystkie grzeczne dzieci segregują śmieci – dzień Kubusiowych Przyjaciół Natury” 

 „Jesteśmy obserwatorami zwierząt”  
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 „Wiemy, jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu w ogrodzie”  

 „Chronimy swój organizm przed przegrzaniem”  

 „Zaczarowana jabłoń – dzień warzyw, owoców i soków” 

 Góra grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbieranie plastikowych nakrętek. 

 spotkania teatralne „ Złota kaczka”, „Smok wawelski”, „Kozucha kłamczucha” ,„Pinokio” 

 Wigilijne spotkania jasełkowe  

 Święto Babci i Dziadka 

 Karnawałowy bal przebierańców  
Pozostałe: uroczyste spotkanie z mamami, dwudniowy dzień dziecka – zabawa w przedszkolu, zabawa w salonie zabaw 
Acapulco, spotkanie z panią bibliotekarką, światowy dzień pluszowego misia, co przedszkolak wie o UE – spotkanie z 
koordynatorem Lubuskiego Centrum Informacyjnego Europa Direct, malujemy buzie-bawimy się wspólnie-spotkanie 
promujące nowy salon zabaw w Nova Park, bal charytatywny dla rodziców (Wojcieszyce), udział w konkursie „O 
Kłodawskiego Słowika”, wyjazd do parku dinozaurów w Nowinach Wielkich, przedstawienia Objazdowego Teatru Lalek 
Pinokio (3X), festyn rodzinny (Wojcieszyce). 

 
VI.2. Działalność zespołów szkół - podsumowanie 
Placówki oświatowe na terenie gminy Kłodawa, oprócz zajęć obowiązkowych określonych podstawą 
programową, zapewniają bogatą ofertę swoim uczniom. Skrócony opis działalności tych placówek przedstawiono 
poniżej.  
 
a) Działalność Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Kłodawie - spotkania, programy i imprezy 
zorganizowane w roku szkolnym 2012/2013: 

 Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego  2012/2013. 

 Udział w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” – sprzątanie terenu wokół jeziora 

 Apel i spotkanie z nauczycielami emerytami z okazji „ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ” 

 Uroczystości organizowane przez wychowawców świetlicy szkolnej: uroczystość pasowania na Świetlika, zabawa 
andrzejkowa, zabawa karnawałowa  

 Udział przedstawicieli szkoły – prezentacja programu artystycznego w „Wieczorze pieśni patriotycznej z okazji 
„Święta Niepodległości” 

 Spotkanie rodziców dzieci sześcioletnich z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

 Spotkanie dzieci sześciu i siedmioletnich z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych Szkoły Podstawowej – 
turniej sportowy 

 Przedstawienie „Czerwony Kapturek” przygotowane przez uczniów klasy Ia  dla grupy sześciolatków 
i siedmiolatków z przedszkola w Kłodawie 

 Uroczystość pasowania pierwszoklasistów 

 Dzień Patrona Szkoły 

 Apel i uroczyste spotkania z wychowawcami klas z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 

 Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 Organizacja Konkursu Lubuskiego Kuratora Oświaty z języka polskiego - w konkursie wzięło udział 116 uczniów z 
kilku powiatów 

 Festiwal Piosenki Harcerskiej „Tarka” 

 Powiatowa Spartakiada Młodzieży w piłce siatkowej 

 Imprezy organizowane w ramach realizacji programu profilaktyki: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Dzień bez 
Przemocy” 

 „Dzień Samorządności” 

 „Dzień otwarty szkoły” 

 ”Noc Filmowa,” w szkole 

 Organizacji „Festynu Rodzinnego” w ramach Kłodawskiej Majówki 

 Zorganizowanie „Szkoły dla rodziców” prowadzonej przez pracowników PPP w Gorzowie Wlkp. w miesiącach 
kwiecień – czerwiec 2013r. 

 Spotkanie pedagoga PPP w Gorzowie Wlkp. z rodzicami uczniów kl. III gimnazjum. Temat spotkania: „Jak pomóc 
dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej” 

 Warsztaty w kl. III gimnazjum przez pracowników poradni. Temat: „Trening podejmowania decyzji: wybieram 
szkolę ponadgimnazjalną” 

 Wystawa prac plastycznych ucznia J.Bąka oraz uczennicy K.Kasperek w auli szkolnej  

 Współorganizacja z Fundacją Mam Marzenie balu „Monster High” dla chorej Oli 

 Współorganizacja z PCK akcji wyposażenia najuboższych uczniów w kurtki zimowe 

 Organizacja balu  karnawałowego dla uczniów klas I-III 

 W listopadzie przedstawiciele samorządu uczniowskiego zapalili znicze na opuszczonych grobach.  
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 Happening „Lato w środku zimy”, podczas którego uczniowie rozdawali kiełbaski z grilla, tańczyli w rytm letnich 
przebojów i grali w piłkę plażową. 

 Wycieczki szkolne: 73 wycieczki – jednodniowe; 5 wycieczek – kilkudniowych; wyjazdy systematyczne: basen - raz 
w tygodniu – klasy I a, I b, II a, II c, III a, III b; Miejski Ośrodek Sztuki – raz w miesiącu – klasy I b, I a, II c, III a. 

Pozostała działalność: 
- udział w I Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, w Gorzowie. Uczniowie przygotowali plakaty promujące życie bez uzależnień, 
wzięli udział w happeningu i panelu dyskusyjnym. 
- zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Wydziału Prewencji w Gorzowie Wlkp.(p.Czarnocka). Spotkanie z uczniami 
klas I i II Gimnazjum - pogadanka „Przeciwdziałanie sięganiu po używki, cyberprzemoc, konsekwencje prawne”. 
- organizacja akcji „Śniadanie daje moc” – cykliczne spotkania uczniów klas najmłodszych w szkolnej stołówce – wspólne 
spożywanie drugiego śniadania, 
- organizacja spotkania z pracownikami Agencji Rynku Rolnego – promowanie zdrowego stylu życia poprzez naukę 
przygotowania zdrowego śniadania. 
-„Gimnastyka przy muzyce”- cykliczne spotkania uczniów w czasie długiej przerwa w auli szkolnej 
- udział w akcji organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Kłodawie  
- Dzień z Filmem - udział uczniów klas piątych 
- cykliczne spotkania bibliotekarza z dziećmi z oddziału przedszkolnego w ramach czwartkowych spotkań z książką, 
- wystawy  książek Tuwima i o Tuwimie z okazji „Roku Tuwima”  
- udział w różnorodnych akcjach uczniów działających w Szkolnym Kole Wolontariatu: akcja „Podziel się posiłkiem” 
zorganizowana przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej; akcja „Pola Nadziei” zorganizowana przy współpracy z 
Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp; akcja„Góra Grosza” w celu wsparcia Rodzinnego Domu Dziecka. 
W okresie od lutego do maja uczniowie klasy 2 gimnazjum prowadzili zajęcia wyrównawcze z uczniami klas V i VI w ramach 
programu: „Przyjaciel Przyjacielowi”. W marcu oraz maju uczniowie III klas gimnazjum podjęli się prac porządkowych w 
domostwach gminy Kłodawa, w ramach pomocy ludziom w podeszłym wieku. W czerwcu br. miał miejsce wyjazd uczniów do 
Ośrodka Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach w celu przeprowadzenia prac porządkowych na terenie ośrodka. 

W roku szkolnym 2012/2013 Pani Senkowska podjęła się realizacji projektu badawczego „Mali Odkrywcy, nad 
którym patronat objęła Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Efekty pracy uczniów pod kierunkiem Pani Senkowskiej 
zostały docenione na tyle, że reprezentowała ona gminę Kłodawa i szkołę podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim w 
dniu 27 lutego 2013. W czasie ferii zimowych i w drugim półroczu roku szkolnego Pani Anna Prokopowicz realizowała projekt 
edukacji ekonomicznej młodzieży z terenów wiejskich skierowany do gimnazjalistów pod nazwą „Na własne konto”. 
Organizatorem konkursu był Europejski fundusz rozwoju Wsi Polskiej. Ciekawe zajęcia wykraczały poza teren szkoły były 
prowadzone przy współpracy studenta Akademii Ekonomicznej. W czasie ferii zimowych dzięki funduszom przyznanym 
przez GKRPA w Kłodawie zorganizowano zajęcia sportowe i edukacyjne.  

Uczniowie Zespołu Szkół w Kłodawie w roku szkolnym 2012/2013 aktywnie uczestniczyli w konkursach: 
• przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty: etap szkolny (145 uczniów), etap rejonowy (16 uczniów), etap 
wojewódzki (1 uczeń). Julia Pestka kl.VIb - uzyskała tytuł laureata wojewódzkiego z języka polskiego 
• międzynarodowych: ,,Kangur i kangurek’’ (55 osób; wyniki: 1 bardzo dobry, 6 wyróżnień) 
• ogólnopolskich: literackim ,,Ludzie listy piszą’’ (wynik: laureat – klasa Iii); MEDITEST – konkurs wiedzy na temat 
zdrowia i jego ochrony (dla SP i Gimnazjum). W tym konkursie uczniowie zajęli wysokie lokaty w kraju (od 22 do 40), co bez 
wątpienia jest dużym osiągnięciem (uczestniczyło łącznie ponad 7000 uczniów). W MEDITEŚCIE uczestniczyło 19 uczniów 
SP oraz 13 uczniów Gimnazjum (razem 32 uczniów).  
• powiatowe: konkurs piosenki harcerskiej „Tarka” (wynik: I miejsce); konkurs „ Parki krajobrazowe Polski” (szkołę 
reprezentował zespół 4 gimnazjalistów - wynik – IV miejsce); udział  uczniów z kółka teatralnego w Przeglądzie Grup 
Kolędniczych w Witnicy; piłka siatkowa dziewcząt gimnazjum (wynik: II miejsce); piłka koszykowa chłopców (wynik: IV 
miejsce); muzyczny (wynik: laureat). 
• międzyszkolne: język angielki i niemiecki (wynik: IV miejsce) 
• wewnątrzszkolne /zorganizowane w świetlicy szkolnej/: konkursy plastyczne „Jak spędziliśmy wakacje”, „Jesienne 
drzewo”, „Ilustracja do wiersza Adama Mickiewicza”, „Wiosna za oknem”, „Kolorowe lato”; turniej w piłkarzyki dla klas I-III; 
konkurs pięknego czytania; konkurs na najlepsze przebranie „Ucznia nie z tej ziemi” – organizator Samorząd uczniowski – 
gimnazjum; konkurs „Julian Tuwim wszystkim znany” – organizator biblioteka szkolna; konkurs poetycki „Julian Tuwim 
dzieciom” – organizator biblioteka i wychowawca klasy I a; konkurs plastyczny - licytacja prac podczas imprezy "Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy". 

 
b) Działalność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach - spotkania, programy i imprezy 
zorganizowane w roku szkolnym 2012/2013: 

Uczniowie Zespołu Szkół w Różankach organizowali i aktywnie uczestniczyli w różnych akcjach i uroczystościach 
okolicznościowych:  
1. Akcja „Sprzątanie świata”- aktywny udział społeczności szkolnej w sprzątaniu okolic szkoły.  
2. Uroczystość pasowania pierwszoklasistów.  
3. Cykliczne spotkania z książką dla uczniów kl. 1-3 SP, czytanie książek przez zaproszonych rodziców. 
4. Akcja charytatywna „ Ciasta zajadamy, psiakom pomagamy”- kiermasz ciast-zbiórka pieniędzy na zakup karmy dla 
zwierząt z gorzowskiego schroniska. Wyjazd do schroniska (3 uczniów). 
5. Rozwijamy pasje i uzdolnienia – prezentowanie przez uczniów swoich zainteresowań, zbiorów. 
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6. Szkolne obchody Dnia Edukacji- akademia- pt.” Ogrody rudej jesieni”, konkurs plastyczny „Belferiada - Portret 
Nauczyciela”. 
7. Dzień Chłopaka – konkurs na najsympatyczniejszego kolegę ( zwyciężył uczeń klasy VI a- Maciej Maciejewski). 
8. Obchody „ Dnia Patrona Szkoły” – „ Rodzina Jana Pawła II” – konkurs plastyczny, literacki sportowy. Wyjazd do 
Częstochowy na spotkanie – Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 
9. Akcja charytatywna na terenie gminy Kłodawa „Pomagamy starszym i niepełnosprawnym na terenie gminy 
Kłodawa, współpraca z GOPS. 
10.  „Szlachetna paczka”- Zbiórka żywności w szkole- akacja koordynowana przez Wojsko Polskie. 
11. Noc w szkole - akcja zorganizowana z inicjatywy uczniów (konkursy, karaoke, zajęcia sportowe, zajęcia 
przygotowujące do egzaminu,  prezentacja filmów edukacyjnych.  
12. Akademia z okazji „ Święta Niepodległości” – spotkanie z żołnierzem zawodowym. 
13. Pamiętajmy o tych, co odeszli…- Apel z okazji dnia Wszystkich Świętych, wizyta na miejscowym cmentarzu, 
porządkowanie grobów, palenie zniczy. 
14. Andrzejki- dyskoteka dla uczniów gimnazjum. 
15. Mikołajki w szkole- spotkanie z Mikołajem, który zabawia i rozdaje cukierki. 
16. Wolontariat- Magazyny św. Mikołaja (akcja zbierania zabawek) oraz zbiórce żywności „Caritas”. 
17. Tradycja Bożonarodzeniowa- jasełka, Wigilie klasowe- propagowanie wartości rodzinnych. 
18. Z kolędą w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. - Spotkanie z pensjonariuszami DPS-u w Gorzowie 
Wlkp., prezentacja przygotowanych kolęd, wręczenie laurek z życzeniami noworocznymi. 
19. Bal karnawałowy – konkurs na najciekawszy kostium.  
20. Bal charytatywny - śpiew, taniec, kabaret, karaoke, licytacje, sprzedaż ciasta. Przekazanie pieniędzy na rzecz 
schroniska dla zwierząt. 
21. Spotkanie z marynarzem żeglugi wielkiej i śródlądowej. 
22. Akcja „Uwolnij książkę”- pozyskiwanie książek i przekazywanie ich chętnym. 
23. „Nasza szkoła jest spOKo- nie chcemy na wagary” – Pierwszy Dzień Wiosny- prezentacja multimedialna, marsz z 
Marzannami- zielono mi. 
24. Święto Zakochanych – „Walentynki” poczta Walentynowa, drzewo życzliwości- propagowanie życzliwości wśród 
społeczności szkolnej. 
25. Dla Naszych Dziewczyn” szkolne i klasowe obchody „ Dnia Kobiet”. 
26. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi – apel okolicznościowy. 
27. Piknik  szkolny – impreza dla uczniów gimnazjum z udziałem absolwentów naszej szkoły, którzy przedstawiają 
swoje wrażenia z pobytu w szkołach średnich. 

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęto realizację projektów : 
I. „eTwinning”- program współpracy bliźniaczych szkół w Europie pt.” OURFS COOLest Word” w ramach projektu 
gimnazjalnego  ( uczestniczyło w nim 13 ucz. z kl. II gimnazjum – opiekun- Alicja Pokorna). Za realizację projektu uczestnicy 
otrzymali ZŁOTĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI w Polsce, Czechach i Zjednoczonym królestwie.  
II.  Uczestnictwo w Projekcie Edukacyjnym „ Lepsza szkoła” z języka polskiego organizowanego przez GWO - 
(uczestnictwo rozpoczęli uczniowie  klasy IV SP).Udział w projekcie pomaga weryfikować wiedzę uczniów, a dzięki 
szczegółowym raportom porównać wyniki  swoich uczniów z wynikami klas z całej Polski i zaplanować pracę. 
III. Projekt „Dojrzały Szóstoklasista” – ma na celu optymalne przygotowanie uczniów do sprawdzianu – realizowany 
jest w klasach IV-VI przez nauczycieli: języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki i przyrody. 
IV. Projekt „ Moje Kluczowe Umiejętności” z zakresu informatyki i przedmiotów przyrodniczo- matematycznych 
zakończył swoja trzyletnia realizację. 

W minionym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach  
• Przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty: etap szkolny -101 uczniów, etap rejonowy 15.. 
• Międzynarodowych „ Kangur”- 13 uczniów SP i 1 z gim. 
• Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy ( 14 uczniów SP) i Biologiczny (5 uczniów z Gim) „OLIMPUS”.  
• Wojewódzki konkurs „ Dzień Języków Obcych” zorganizowany przez EUROPE DIRECT - uczniowie klasy VI (Maria 
Maciejewska, Paulina Głąb i Tymoteusz Gigoła  - zajęli I miejsce).  
• Międzyszkolny „Parki Narodowe” w Sulęcinie – udział. 
• Powiatowa Spartakiada i  Gimnazjada – zawody sportowe. 

Konkursy szkolne: 
• Mitologiczny „Z mitologia za pan brat” – dla uczniów klas V i VI. 
• Konkurs kolęd i pastorałek – dla reprezentantów klas. 
• „Wiem, o czym czytam” – czytanie ze zrozumieniem o puchar dyrektora szkoły- dla uczniów klas IV – VI. 
• Dzień Języków Obcych- inscenizacje z konkursami. Prezentacja multimedialna. 
• Plastyczne: „Bezpiecznie spędzamy ferie i wakacje” 
• Ortograficzna corrida” i- propagujący ideę poprawnej pisowni, o mistrza ortografii 2013 walczyli uczniowie kl. IV-VI. 
• „ Ortograficzna corrida” dla dorosłych propagująca dbałość o piękno i czystość języka polskiego. Do rywalizacji 
stanęli: radni UG, mieszkańcy gminy Kłodawa i  rodzice i nauczyciele. 
• Konkurs ortograficzny dla uczniów gimnazjum ( całoroczny – finał w czerwcu). 
• Szkolny Konkurs Historyczny. 
• „Dzień Ziemi”- konkurs wiedzy przyrodniczej. Podsumowanie wyników całorocznej zbiórki) makulatury i baterii. 
Spotkanie z leśniczym. 
• Konkurs Ekologiczny –dla uczniów SP i Gim. 
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• III Powiatowy Konkurs Młodych Talentów - prezentacje uczniów posiadających uzdolnienia z terenu powiatu 
gorzowskiego- taniec, śpiew, recytacja, orgiami i inne. 
• „Rośnie moja Głowa” – konkurs językowy wzbogacający słownictwo uczniów klas VI.  
• „Mój zeszyt świadczy o mnie” całoroczny konkurs dla uczniów klas IV-VI. 
• II Szkolny Konkurs Wiedzy Humanistycznej - konkurs dla uczniów gimnazjum obejmował wybrane zagadnienia  z 
języka polskiego, historii, sztuki, wos-u. 
• Konkurs wiedzy o Biblii ( SP) - wzorowany na turnieju „Jeden z dziesięciu” 
 
 
Osiągnięcia  Uczniów ZS Różanki w roku 2012/2013 
1. Mistrzyni Województwa juniorów w szachach klasycznych do lat 8 – Katarzyna Kuczyńska (SP). 
2. Drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Wokalno-Muzycznym „ O Kłodawskiego Słowika”(gimnazjum). 
3. Laureat – XVII Festiwalu Piosenki Religijnej –Jolanta Banicka ( Gimnazjum). 
4. Finalistka Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki w Witnicy – Jolanta Banicka (gimnazjum). 
W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego odbyły się liczne imprezy i apele wychowawcze propagujące 
wartości: 
1. „Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka” – konkurs literacko-plastyczny na najciekawszy komiks o prawach 
dziecka, prezentacja filmu „ Król Maciuś I” –( SP) 
2. Dzień Konwencji o Prawach  Dziecka- apel dotyczący praw dziecka, filmu pt: „Korczak” (G) 
3.  „ Dzień Życzliwości” – wybory „Promotora Życzliwości” ( otrzymali go: Sandra Kowalak- kl.IV, Maria Maciejewska i 
Maciej Maciejewski z kl. VI a) 
4.  „Śmiech i zabawa’ – Wielcy Polacy”- autorytety. 
5. Seniorzy- spotkanie z weteranem – zawodowym żołnierzem sił zbrojnych. 
6. Bezpieczeństwo w czasie wolnym- spotkanie z saperami. 
7. APELE WYCHOWAWCZE (SP) realizujące projekty: 
- „Agresja fizyczna i słowna”- ( przygotowali ucz. kl. V) 
- „Czas wolny’- ( przygotowali ucz. kl VI a) 
- ‘Niepowodzenia szkolne”- ( przygotowali ucz. kl. IV) 
- „Odpowiedzialność”- (przygotowali ucz. kl. VI b) 
8. Apele wychowawcze ( G) realizujące projekty:  
– „Cyberprzemoc” 
- „Alkohol- wiem, że nie warto”- przygotowanie plakatów, plakietek dla każdego ucznia i pracownika szkoły, wykonanie 
baneru z hasłem, przeprowadzenie sondy, wywiadów, zorganizowanie konkursu na temat alkoholu, przygotowanie filmików, 
piosenki, informacji o alkoholu- wykonanie klasa II 
-„Narkotykom mówię nie”- uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami, prezentowanie filmików, reklam 
społecznych na temat problemu narkomanii, wystąpienie policjantki z działu prewencji - prawo w stosunku nieletnich 
9. Obejrzałem Problem - udział uczniów gimnazjum w projekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
kształtowanie tolerancji i rozumienia –pokaz filmu w kinie „Helios” oraz dyskusja psychologa z młodzieżą – w oparciu o 
współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
 
 W ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia zrealizowano programy: 
1. Imprezy organizowane w ramach akcji „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”. 
2. „ Chcę być zdrowy, wiem , co jem” – projekt uczniów gimnazjum przygotowany dla szóstoklasistów. 
3. Zabawa w teatr sposobem na nudę- projekt klasy II gimnazjum. 
4. Sałatka wielkanocna - konkurs na przepis i najlepsze wykonanie sałatki według zwycięskiego przepisu. Film;” 
Super size me”. 
5. Obchody „ Dnia Szkoły bez Przemocy” – wspólne spędzanie czasu miłej i serdecznej atmosferze. Klasowe 
wykonywanie sałatek, zawody sportowe, piknik ze zdrowym żywieniem dla społeczności szkolnej. 
6. Turniej międzyklasowy w piłkę : nożną( chłopców) i siatkową ( dziewcząt). 
7. Dzień Dziecka i Dzień Sportu –sportowa rywalizacja, zabawa i nagrody. 
 
Rok szkolny 2012/2013 obfitował w liczne wycieczki, wyjazdy edukacyjne( teatr i kino) i integracyjne; Częstochowa - udział 
w II zjeździe Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Warszawa – zwiedzamy stolicę Polski; Niemcy – Heide Park; 
Międzyzdroje - Zielona szkoła; Poznań; Przelewice; Przyłęsko;  
Filharmonia (x2); Teatr - cztery spektakle dla uczniów szkoły podstawowej: „Legendy polskie”, ”Baśnie polskie”, „ Rycerze 
honoru”, „Opowieści z Narnii”; Teatr dla uczniów  gimnazjum : „Romeo i Julia”; Park- „Ujście Warty”; Kłodawa- sesja Rady 
Gminy; Lipy; oczyszczalnia ścieków; Basen „Słowianka”; Dom pomocy społecznej; Kino: Bajki dla klas 1-3 SP, „Krudowie” 
– propagowanie wartości rodzinnych. 
 
  
 
 

 


