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Wstęp 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2013/2014 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 2013 r.  poz. 594 – 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.” 

 
Sporządził: A.Górski, K.Niciejewska 

 
 
         Wójt Gminy Kłodawa 
 
           /-/  Anna Mołodciak 
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ROZDZIAŁ I 
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kłodawa w roku szkolnym 2013/2014 (wg 
stanu na 30.08.2014r.) 

 
Przedszkola: 

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

2. Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach  

„Wesoła Gromada”, ul. Osiedlowa 6 

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  
Przedstawione w tym rozdziale dane zostały oparte na informacjach pozyskanych od dyrektorów placówek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lp. Dane dotyczące dzieci przedszkolnych Przedszkole w 

Wojcieszycach

Przedszkole w 

Klodawie

1. Liczba dzieci 104 100

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) 4/104 3/100

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

4. Liczba dzieci uczestniczących w: 0 0

4.1. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 7 8

4.2. zajęciach rewalidacyjnych 0 0

4.3. zajęciach logopedycznych 37 4

4.4. roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne 0 0

4.5. indywidualnym toku nauki 0 0

5. Liczba dzieci uczących się języków obcych, w tym: 97 100

5.1. języka angielskiego 97 100

5.2. języka niemieckiego 0 0

5.3. języka innego (jezyk …..) 0 0

6. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 104 100

6.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 25 24



 5 

W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkoli publicznych w Gminie Kłodawa uczęszczało 204 dzieci. Utworzono 

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

gotowości edukacyjnej i dojrzałości szkolnej dzieci z najstarszych grup. Dzieci uczęszczające do przedszkoli, 

chętnie brały udział w nauce języka angielskiego . 

W roku szkolnym 2013/2014 wszystkie dzieci przedszkolne korzystały z pełnego wyżywienia. Dla rodziców 49 

dzieci zrefundowano koszty posiłków. 

 
II.2. Uczniowie szkół podstawowych: 
 

III.2. Uczniowie szkół podstawowych

Lp. Dane dotyczące uczniów szkół podstawowych ZS Różanki ZS Kłodawa

1. Liczba uczniów w szkole 127 257

2. Liczba oddziałów 6 13

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 45 219

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych: 18 23

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 13/141 16/160

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 3/54 7/98

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 2/16 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 56 147

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 1 4

5.3. zajęciach logopedycznych 8 9

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 15 44

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 0 4

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: 127 257

6.1. języka angielskiego 127 257

6.2. języka niemieckiego 0 0

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów, którzy otrzymali wyprawki szkolne 32 26

8. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 27 80  
 
 

W roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych w Gminie Kłodawa uczęszczało 384 uczniów. Zostało 

utworzonych 19 oddziałów. W żadnej z placówek nie utworzono oddziału integracyjnego. 

Ofertą zajęć pozalekcyjnych objęto 301 uczniów, uczęszczających na zajęcia w ramach różnych kół 

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

152 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 

w szkołach. Oferta nauczania języków obcych w szkołach podstawowych obejmowała język angielski, którego 

łącznie uczyło się 384 uczniów. 
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II.3. Uczniowie gimnazjów: 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów gimnazjów
ZS Kłodawa ZS Różanki

1. Liczba uczniów 90 76

2. Liczba oddziałów 4 3

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 120 34

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych:

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 12/53 9/42

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 2/38 2/43

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 47 24

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 4 1

5.3. zajęciach logopedycznych 9 0

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 44 8

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 4 0

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 0 0

5.7. nauczaniu indywidualnym 0 0

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 90 76

6.1. języka angielskiego 90 76

6.2. języka niemieckiego 90 75

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 17 20

7.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 13 17  

 

W roku szkolnym 2013/2014 do gimnazjów z Gminie Kłodawa uczęszczało 166 uczniów. Utworzone zostało 

8 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 95 uczniów. Z zajęć sportowych skorzystało łącznie 81 

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 2013/2014 – 37 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

Przedszkole w 

Wojcieszycach

1. Liczba nauczycieli zatrudnionych: 6 6

1.1. w pełnym wymiarze 5 6

1.2. w niepełnym wymiarze 1 0

2. Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego: 6 6

2.1. stażyści 0 0

2.2. kontraktowi 2 0

2.3. mianowani 2 1

2.4. dyplomowani 2 6

3. Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych: 0 0

3.1. psychologowie 0 0

3.2. logopedzi 0 0,2

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 1 0

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

 

 

III.2. Nauczyciele zespołów szkół: 

IV.2. Nauczyciele Zespołów Szkół

ZS Kłodawa ZS Różanki

Liczba nauczycieli zatrudnionych: 37 28

1.1. w pełnym wymiarze 32 20

1.2. w niepełnym wymiarze 5 8

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego: 37 28

2.1. stażyści 1 0

2.2. kontraktowi 10 3

2.3. mianowani 7 3

2.4. dyplomowani 19 22

Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:

3.1. bibliotekarze pół etatu 0,33

3.2. psychologowie 0 0

3.3. logopedzi 0 0

3.4. pedagodzy szkolni 1 0,75

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

4.1. nagroda MEN 0 0

4.2. nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty 0 0

Dane dotyczące nauczycieli i kadry pedagogicznej
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ROZDZIAŁ IV 
Proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014 
Przedstawione dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  
 

IV.1. Prezentacja wyników egzaminów w szkołach podstawowych  
 

W kwietniu 2014r. 60 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 25,16 pkt (62,9%) 0,63 7,65 5,45 4,46 2,73 4,87 

Woj.lubuskie 25,51pkt (63,77%) 0,63 7,72 5,71 4,49 2,72 4,89 

Pow. gorzowski 24,82pkt (62,05%) 0,62 7,47 5,36 4,38 2,71 4,89 

Gm.Kłodawa 24,23 pkt (60,57%) 0,61 7,27 5,27 4,55 2,65 4,50 

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

 
 
 

Wykres nr 2. Wyniki sprawdzianu w poszczególnych szkołach na terenie gminy. 
 

 
 

Średnie wyniki uczniów SP Różanki wyniosły 21,72 pkt (54,30%) w analizowanym roku szkolnym i były słabsze 
od wyników ubiegłego roku tj. 22,50 pkt. Średnie wyniki uczniów SP Kłodawa, które w omawianym roku szkolnym 
wynosiły 25,31 pkt (63,27%) i były lepsze od ubiegłorocznych tj. (21,18 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 19 pkt średnim od 20 do 32 pkt wysokim od 33 do 40 pkt 

Bogdaniec 25,7 59,5 14,9 

Deszczno 24,1 56,6 19,3 

Kłodawa 28,3 51,7 20,0 

Kostrzyn n/O 12,4 64,1 23,5 

Lubiszyn 29,6 52,1 18,3 

Santok 36,4 56,1 7,6 

Witnica 23,8 61,5 14,8 

 

 

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 
trzeci 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 2014r. 43 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 57,59 65,25 50,63 45,86 65,10 45,85 53,05 36,07 
Woj.lubuskie 57,22 65,23 50,32 45,64 65,06 48,99 53,92 35,54 
Pow. 
gorzowski 

57,36 66,49 51,60 44,59 62,98 44,81 54,98 35,82 

Gm.Kłodawa 59,51 68,28 52,16 48,35 66,00 50,36 68,00 49,67 

 
W gminie Kłodawa średnie wyniki egzaminu ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2013/2014 były wyższe 
od średnich wyników powiatu, województwa i okręgu. 

 
Wykresy ilustrujące średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu gorzowskiego. 
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Tabela nr 4. Wyniki % egzaminu gimnazjalnego na terenie Gminy Kłodawa w podziale na szkoły 
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Gimnazjum 
Różanki 

56,95 71,36 51,68 43,18 73,18 51,62 - - 

Gimnazjum 
Kłodawa 

62,19 65,05 52,67 53,76 57,22 46,83 68,00 49,67 

Średni wynik 
powiatu 
gorzowskiego 

57,36 66,49 51,60 44,59 62,98 44,81 54,98 35,82 

Średni wynik 
gminy Kłodawa 

59,51 68,28 52,16 48,35 66,00 50,56 68,00 49,67 
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Losy absolwentów gimnazjów gminy Kłodawa. 
Spośród 43 uczniów, którzy ukończyli gimnazja blisko 40% kontynuować będzie naukę w liceach      .                                        
ogólnokształcących, taki sam odsetek w technikach i ok. 20 % w szkołach zawodowych. 
 

 

 
ROZDZIAŁ V 
Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym w roku szkolnym 2013/2014 
 
VII.1. Inwestycje w placówkach oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (z budżetu gminy)m 2013/14

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji
Poniesione 

nakłady w zł

1. prace dekarskie IX.2013 23.279,00

2. wizualizacja IX.2013 500,00            

3. spłata należności SKANSKA III.2013 48.298,31

4. układ gliko-wentyacyjny,kuchnia, sala VIII.2013 25.830,00

5. prace instalacyjne, woda IX.2013 15.000,00

6. remont łazienek IX.2014 27.500,00

7. folia oddział "0" IX.2014 2 330,00         

8. przebudowa kotłowni VIII.2013 7.545,47

9. Remont budynków Wojcieszyce, Różanki 2013/14 218.846,00

10. odprowadzenie wód deszczowych VIII.2014 5 000,00         

ZS Różanki

ZS Kłodawa

Przedszkole Wojcieszyce

Przedszkole Kłodawa

 
 
 

 
Wyposażenie w sprzęt techniczno-dydaktyczny: 

Przedszkola: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny Przedszkole 

Wojcieszyce

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 24 29

2. liczba tablic interaktywnych 4 3

3. inne urządzenia multimedialne 4 2  
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Gimnazja: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny
Gimnazjum 

Różanki

Gimnazjum 

Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 21 17

2. liczba tablic interaktywnych 4 3

3. inne urządzenia multimedialne 8 5  
 
 
 
 
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 2013/2014: 

PROGRAMY EDUKACYJNE 
•  Program wiodący w Przedszkolu był: ,,Nasze Przedszkole” MAC EDUKACJA 
• oraz TROPICIELE ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM –oddział grupa IV 
• Program koła muzycznego: „Śpiewam i gram ” 
• Program koła teatralnego: „Jestem widzem i aktorem”” 
• Program edukacji ekologiczno-przyrodniczej: „Poznajemy i chronimy to co blisko nas wodę i las” 
• Program Kuratoryjny promocji zdrowia: „Zdrowo jemy nie tyjemy” 
• Program edukacji artystycznej ,,Mały artysta” 
• Program pobudzający i pogłębiający motywację dziecka do nauki czytania i pisania: „Glottodydaktyka 
               w  naszej grupie” – klocki Racławskiego 
• Program  logopedyczny ,,Chcę mówić ładnie i poprawnie” – opracował i realizował logopeda. 
• Program adaptacyjny dla dzieci młodszych ,,Jestem sobie przedszkolaczek" 
• „Akademia Aquafresch” program profilaktyki jamy ustnej i zębów 
• Kubusiowi przyjaciele natury 
• Najtek - profilaktyka snu 
• Przedszkole realizuje innowację pedagogiczna językowa ,,Bawię sie z moim angielskim kolegom". 
• Przedszkole realizowało projekty; 
 
IMPREZY 
1. „Mali odkrywcy” organizator Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Kodeńskiego. Projekt KAMIEŃ. (udział 50 dzieci  
i 2 nauczycielki). 
2. Projekt ,,Piłka" nauczyciel 25 dzieci. 
3.  „POLSKO-NIEMIECKI DZIEŃ DZIECKA W GOFIKU”,  
Działania z Radą Sołecką Kłodawy    
  -udział w ,,Święcie Niepodległości”, 
 -„Choince Sołeckiej”, 
- „Dniu 8 Marca” Święto Kobiet. 
 
Konkursy organizowane przez przedszkole: 
• ,,Drzewo w oczach dziecka" z materiałów przyrodniczych” praca dziecka z rodzicami  
              ( współpraca z Nadleśnictwem, które ufundowało nagrody). 
• ,,Białe wierszowanie” konkurs recytatorski dla chętnych dzieci, przy współpracy rodzicami  
              ( nagrody ufundowała Kierownik Biblioteki, sołtys oraz sponsorzy  Jakub i Maciej Wroński). 
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• ,,Słowik” konkurs wokalny, wybrane dzieci z grup. 
• „Moje marzenie” konkurs rysunkowy nagrody ufundowała sponsorka Pani Monika Piaskowska. 
 
Udział w konkursach  organizowanych  przez instytucje zewnętrzne: 
• „Bezpieczne zerówka” -Policja Gorzów Wlkp. 
• „Las o różnej porze roku” - w ramach Projektu ,,Zielone Lubuskie”.  
• „Najpiękniejsze miejsce w naszej okolicy”.  
• „Kraina Smoków”. 
• „Z Atutkiem na scenie” konkurs anglojęzyczny”.  
• „Dzieci Tuwimowi” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny. 
• Konkurs na najpiękniejszą MARZANNĘ - wygrała grupa IV SÓWKI. 
•            ,,KIBIC NA 6 "KONKURS WOJEWODY LUBUSKIEGO. 
• Konkurs na  ,,Kartkę świateczną" Wojewody Lubuskiego.  
 
 BALE W PRZEDSZKOLU  
 
 Bale przebierańców: bal „Pani  Pani Jesieni”. 
 Bal karnawałowy z paczkami od rodziców. 
 
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną:  
• Badania logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich. 
• Badania oceny umiejętności dziecka 5-letniego. 
• LOGOBAJKI  zajęcia z logopedami w grupach 3 i 4- latków. 
 
WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE 
 
-do lasu w ramach programu „Poznajemy i chronimy to co blisko nas wodę i las”;  
-do sadu - wizyta w sadzie Państwa Kuberów i Państwa Łacnych; 
- nad JEZIORO- badanie czystości wody, bezpieczeństwo nad wodą; 
-do Nadleśnictwa w Kłodawie wielokrotne wizyty związane ze współpracą; 
-  na POCZTĘ -poznajemy drogę listu od nadawcy do odbiorcy; 
-  wycieczka do OSP Kłodawa - zapobieganie pożarom, praca strażaka;  
- do BIBLIOTEKI współpraca z biblioteką, kształtowanie nawyków czytelniczych;  
 -II do lasu –Sprzątanie Lasu;  
 - autokarowa do Mironic na STAWY HODOWLANE - jak rośnie karp;     
- autokarowa do Barlinka;  
- sala zabaw BAJKOLANDIA;  
- do LIP- LEŚNA STACJA DYDAKTYCZNA; 
- autokarowa do „PARKU DINOZAURÓW”;  
 -autokarowa do Schroniska dla Zwierząt w Gorzowie;  
- wyjazd do Gorzowskiego Klubu Piłkarskiego;  
-udział w treningu drużyny;  
-wycieczka do gospodarstwa wiejskiego, jak żyją zwierzęta na wsi;  
-wyjazdy do stadniny koni ROBIR w Chwalęcicach; 
-wycieczka autokarowa do Bogdańca- zagroda wiejska, pieczenia chleba; 
-wycieczka do Straży Pożarnej do Gorzowa Wlkp. - udział w ewakuacji;  
-wycieczka do MUZEUM w Gorzowie, poznajemy dawne czasy; 
 
 TEATR I KINO , KULTURA I SZTUKA  
-gościnnie teatr Art.-Re z Krakowa w przedszkolu bajka „WILK I ZAJĄC”;  
-teatr Art.-Re z Krakowa w przedszkolu bajka ,,Smok Wawelski”;  
-Teatr z Poznania - bajka ,,Królewna Śnieżka"; 
 -wyjazd do teatru im. Osterwy w Gorzowie na bajkę ,, Tajemniczy Turban";  
-wyjazd do teatru na występy „GORZOWIAKÓW”; 
-wyjazd do kina HELIOS  na bajkę ,,Kraina lodu"; 
-występy cyrkowe CYRK  w przedszkolu - wesoły świat sztuczek i pokazów; 
- MAGIK w przedszkolu: dzieci poznały sztukę magii i iluzji; 
WYJAZDY DO FILHARMONII NA CYKL ZAJĘC MUZYCZNYCH 
1- poznajemy muzykę poważną; 
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2-poznajemy instrumenty smyczkowe; 
3-poznajemy instrumenty klawiszowe; 
  
WYJAZDY DO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA CYKL ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH 
- z cyklu „Mi się tu podoba"; 
- z cyklu Karuzela;  
- zajęcia z gliną, sztukowanie, filcowanie, reżyserowanie, projektowanie;  
 AKCJE: 
• Cała Polska czyta dzieciom – ogólnopolska akcja czytania,  
              Dzień Przedszkolaka - uroczystości w grupach;  
• NARODOWE CZYTANIE LITERATURY -współpraca z biblioteką; 
• Sprzątanie Świata; 
• Na ratunek ZIEMI – sprzątanie terenu wokół przedszkola; 
• Akcja ekologiczna ZBIERAMY BATERIE ,,Zielona szkoła - zielone przedszkole", REBA –recykling; 
• Akcja charytatywna ZBIERAMY NAKRĘTKI dla naszego absolwenta –Tobiasza;  
• Zbieranie kasztanów ,,Kasztanobranie";  
Kiermasze : 
- kiermasz ozdób choinkowych - wykonanych przez dzieci z  kółka plastycznego; 
- kiermasz stroików wielkanocnych - praca w grupach; 
 
Dzięki współpracy całego personelu przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym zorganizowane 
zostały następujące uroczystości i wydarzenia:  
 
•Pasowanie na przedszkolaka  
 Pasowane na „ przedszkolaka" były najmłodsze dzieci z grupy KRASNOLUDKI.  25 dzieci, spotkało się wraz  
z rodzicami, Wójtem Gminy Kłodawa Anną Mołodciak oraz  Sołtysem Janem Kubera. Dzieci zaprezentowały  
program artystyczny, otrzymały upominki oraz dyplomy. 
 
• Narodowe Czytanie  06.09.2013 r. 
 Odbyła się ogólnopolska akcja publicznego czytania wielkich dzieł literackich w przedszkolu czytała  
 Pani Magdalena Turska oraz chętni rodzice i personel przedszkola. 
• Spotkanie z policjantami Wydziału Prewencji z Gorzowa Wlkp. 
 Policjanci spotkali się z każdą grupą. Przygotowywali dzieci do konkursu ,,Bezpieczna Zerówka". Dzieci poznały 
zasady ruchu pieszego, potrzebę stosowania odblasków, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, utrwalały 
numery telefonów, na które należy dzwoni po pomoc. 
Dzień Przedszkolaka  
Święto ustanowione przez Sejm, po raz pierwszy w tym roku obchodzone w naszym przedszkolu. Dzieci 
otrzymały upominki od sponsorów (Firma BAMA) oraz bawiły się w grupach. 
• Spotkanie ze strażakami.  
Z inicjatywy Wójt Anny Mołodciak, Prezesa Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kłodawie, odbyły się 
pokazy jednostki OSP Różanki. Strażacy zaprezentowali sprzęt gaśniczy, zademonstrowali udzielanie pomocy 
przedmedycznej. 
•  Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości.  
 Dzieci poznały historię Polski. Powstały kąciki patriotyczne. Najstarsza grupa przygotowała program artystyczny 
dla mieszkańców Kłodawy. Występy odbyły się na sali wiejskiej, na uroczystości przygotowanej przez Radę 
Sołecką.   
• Święto Pluszowego Misia.  
Dzieci poznały historię Niedźwiadka Wojtka, urządziły wystawę misiów i niedźwiadków. Oglądały Teatrzyk 
przygotowany przez grupę II pt. "Miś Łakomczuszek". Degustowały miód - zdrowy dla naszego organizmu. 
 •  Andrzejkowe tradycje.  
Dzieci wraz z paniami przygotowały wróżby. Poznały właściwości wosku. Poznały sposób czytania  
z wytworzonego cienia, rozwijały  wyobraźnię.   
• Mikołajki 06.12.2103 r. 
Wizyta Świętego Mikołaja w naszym przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku.  
W tym roku rozpoczęto od wysłuchania legendy, zaprezentowanej w każdej z grup przez panią dyrektor  
o Biskupie Mikołaju, który pomagał wszystkim potrzebującym i biednym dzieciom. Święty Mikołaj w biskupim 
stroju stawił się najpierw w Wojcieszycach, a później w Różankach. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie prezenty.  
• Wigilijne tradycje –Jasełka. 
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Katechetka przygotowała przedstawienie jasełkowe, które dzieci prezentowały dla rówieśników, personelu i Rady 
Rodziców oraz gościa honorowego Księdza Proboszcza. 
Jasełka odbyły się także w Kościele Parafialnym w Kłodawie. 
• Dzień Babci i Dziadka  styczeń  2014 r. 
Podczas uroczystości na salach w każdej grupie dzieci przygotowały poczęstunek z pomocą rodziców. 
Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne. Wnuczęta wyraziły w miłość  
i szacunek dla babć i dziadków.  
• Karnawałowy bal przebierańców.   
Bal przebierańców to nasza tradycja od wielu lat. Odbywa się w karnawale. Paczki przygotowują rodzice. Okazje 
do wspólnej zabawy, integracji.   
•  Pierwszy Dzień Wiosny  marzec 2014r.  
 Barwny korowód wyruszył nad jezioro z kolorowymi kwiatami i MARZANNĄ.  Po drodze dzieci zagościły  
 w Urzędzie Gminy, odwiedziły Annę Mołodciak Wójta Gminy Kłodawa oraz innych pracowników urzędu.  .  
• Marchewkowy dzień w przedszkolu.  
Dzień marchewkowy przygotowała grupa Sówek w ramach programu ,,Zdrowo jemy nie tyjemy". Dzieci robiły 
przetwory z marchewek z pomocą rodziców obecnych na zajęciach. 
•  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM , Tydzień Czytania - CZERWIEC 2014.  
 Do głośnego czytania zaproszono Księdza Proboszcza, strażaka, policjanta, bibliotekarkę, nauczycielkę  
  z Zespołu Szkół, dzieci poznawały literaturę słuchając dorosłych. 
• Dzień Dziecka w przedszkolu i w GOFIKU sali zabaw - zabawa, upominki, niespodzianki od sponsorów: 
Sołtysa, Nadleśnictwa Kłodawa, TESCO Kłodawa. W „Gofiku” zabawy integracyjne z zaprzyjaźnionym 
przedszkolem z Niemiec-Falkenhagen. 
• Dzień Mamy i Taty. 
Dzieci przygotowały prezenty w Miejskim Ośrodku Sztuki, poczęstunek wspólnie z wychowawcą. Prezentowano 
małe formy teatralne.  
• Uroczyste pasowanie na obywatela gminy.  
 W ramach programu ,,Moja mała Ojczyzna" tradycyjnie dzieci kończące edukację przedszkolną ślubują na 
Obywatela Gminy Kłodawa w obecności: Anny Mołodciak, Wójta Gminy Kłodawa, Przewodniczącego Rady 
Gminy Andrzeja Legana i dyrektor szkoły Doroty Żołędziejewskiej. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w 
Kłodawie przy udziale rodziców. 
-Pożegnanie z przedszkolem. 
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie absolwentów. 
 Prezentowanie dorobku artystycznego. 
 
b) Działalność Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach  
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach w roku szkolnym 2013/2014. 
  
W roku szkolnym 2013/2014 edukacją przedszkolną w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem 
Zamiejscowym w Różankach  w czterech grupach, objętych było 104 dzieci.  
 
1. Oddziały pracowały na następujących Programach wychowania przedszkolnego: 
• 3,4-latki Wojcieszyce: „Dziecko w swoim żywiole” wydawnictwa  Nowa Era 
• 5,6-latki Wojcieszyce: „Ku dziecku” wyd. Nowa Era 
• 3,4-latki Różanki : „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC 
• 5,6-latki Różanki: „Nasze przedszkole” wyd. MAC 
 
2. Wzbogacając ofertę edukacyjną w oddziałach przedszkolnych realizowaliśmy następujące działania 
projektowe i programy rozwijające zainteresowania dzieci: 
• Program koła muzycznego: „Rozśpiewane przedszkolaki” 
• Program koła teatralnego: „Bawimy się w teatr” 
• Program edukacji ekologicznej: „Bliżej natury” 
• Program promocji zdrowia: „Rośnij zdrowo i wesoło” 
• Program pobudzający i pogłębiający motywację dziecka do nauki czytania i pisania:  
             „Bawimy się wyrazami i literami” 
3. Rodzice naszych podopiecznych mieli możliwość podczas 6 spotkań – tzw. zajęć otwartych, poznać         
metody i formy pracy nauczycieli prowadzących grupę i obserwować dzieci w różnych sytuacjach dydaktyczno-
wychowawczych. Zajęcia odbyły się: 
• w oddziale w Wojcieszycach 07.03.2014 r.  i 25.04.2014 r. 
• w oddziale w Różankach 10.03.2014 r., 04.04.2014 r.,09.04.2014 r. oraz 06.05.2014 r. 
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4. Dzięki współpracy całego personelu przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym zorganizowane 
zostały następujące uroczystości, święta i spotkania : 
•  Pasowanie na przedszkolaka 14.10.2013 r.  
Z racji tego, że przedszkole jest nową placówką gminną, pasowane na „prawdziwego przedszkolaka" były 
wszystkie dzieci z oddziału z Wojcieszyc i Różanek. Ponad 100 dzieci, pięknie ubranych i uśmiechniętych 
spotkało się tłumnie wraz z rodzicami, rodzeństwem i dziadkami na tak ważnej dla nich uroczystości. Przybyło 
wiele gości na czele z Wójtem Gminy Kłodawa Anną Mołodciak i Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa 
Andrzejem Leganem. Obecni byli Sołtysi Różanek, Wojcieszyc i Zdroiska oraz Radni z tych miejscowości. 
Przybył Przewodniczący Rady Parafialnej wsi Różanki oraz Szefowie OSP w Różankach. Nie zabrakło 
przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kłodawie oraz Pracowników Urzędu Gminy w Kłodawie. Przygotowany program 
uroczystości obejmował nie tylko pasowanie na przedszkolaka, ale również obchody Dnia Edukacji Narodowej 
oraz nadanie imienia przedszkolu. 
 
 
•  Narodowe Czytanie  06.09.2013 r. 
Zainicjowana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania wielkich 
dzieł literackich, znalazła również miejsce w naszym przedszkolu. Gościem czytającym utwory A. Fredry był 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach Jarosław Pikuła. Do czytania włączyła się również dyrektor 
przedszkola Joanna Grymuza. 
 
•  Spotkanie z policjantem 03.10.2013 r. oraz 15.10.2013 r. 
Przedszkolaków odwiedził podkomisarz Artur Chorąży – policjant Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Gorzowie 
Wlkp. Dzieci usłyszały wiele ważnych informacji dotyczących przechodzenia przez ulicę, kamizelek 
odblaskowych, jazdy na rowerze w kaskach, sygnalizacji świetlnej  oraz znaków drogowych i fotelików dla dzieci 
w samochodach.  
 
•  Spotkanie ze strażakiem 08.10.2013 r. 
Z inicjatywy pani Wójt Anny Mołodciak Prezesa Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kłodawie, odbyły się 
pokazy jednostki OSP Różanki. Strażacy pokazali nam swój niezawodny w czasie akcji gaśniczych sprzęt, 
opowiedzieli o trudnej pracy strażaka, przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa.  
 
•  Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości 08.11.2013 r.  
W obu naszych oddziałach przedszkolnych odbyły się uroczyste apele. Podczas wystąpienia, dzieci przedstawiły 
historię rozbiorów Polski i drogę do odzyskania niepodległości. Występ wzbogacił śpiew pieśni patriotycznych. 
Wszyscy tego dnia wyglądali odświętnie i uroczyście, a na piersi widniały kotyliony w barwach narodowych. 
 
• Dzień Postaci Bajkowych 05.11.213 r. 
Dzieci uczestniczyły w bajkowych zabawach, rozwiązywały zagadki, słuchały bajek czytanych przez nauczycieli, 
a przede wszystkim poznały przesłanie, jakie każda z nich niesie. Celem spotkania z bajkami było 
popularyzowanie tradycyjnych bajek bez przemocy - takich, gdzie dobro wygrywa, a zło zostaje ukarane. 
 
• Spotkanie z dietetykiem 13.11.2013 r. 
Pani dietetyk Natalia Wojtkowska-Wilczyńska, mama naszej podopiecznej z Różanek opowiedziała dzieciom  
na czym polega jej praca. Następnie zapoznała dzieci z piramidą żywienia, do której przedszkolaki przypinały 
produkty - od tych najzdrowszych i najbardziej wartościowszych po te, które w odżywianiu mogłyby zostać 
wyeliminowane bez szkody dla organizmu. Dzieci przyniosły świeże owoce, z których samodzielnie przygotowały 
sałatkę owocową. 
 
• Święto Pluszowego Misia 25.11.2013 r.  
Przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko 
przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem aby wspólnie bawić się i uczyć. 
 
• Andrzejki 28.11.2013 r.  
Dzieci wraz z paniami przebrane były w tym dniu w stroje czarodziejów. Poprzez taką formę zabawy dzieci mogły 
wspólnie przeżywać różne stany emocjonalne i rozwijać wyobraźnię. Dzieci próbowały czarować  
i przepowiadać swoją przyszłość.  
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• Występ cyrkowy 04.12.2013 r. 
Przedszkole w Różankach i Wojcieszycach odwiedzili niezwykli goście – artyści cyrkowi -  klown oraz artystka, 
która prezentowała duże umiejętności tresowanych zwierząt. Kotek, gołąbki i małpka zyskały sympatię 
wszystkich przedszkolaków, a węże wywołały na twarzach dzieci zaskoczenie i malutki niepokój. 
 
• Mikołajki 06.12.2103 r. 
Wizyta świętego Mikołaja w naszym przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku.  
W tym roku rozpoczęliśmy od wysłuchania legendy, zaprezentowanej w każdej z grup przez panią dyrektor  
o Biskupie Mikołaju, który pomagał wszystkim potrzebującym i biednym dzieciom. Święty Mikołaj w biskupim 
stroju stawił się najpierw w Wojcieszycach, a później w Różankach. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie prezenty.  
 
• Jasełka 12.12.2013 r., 17.12.2013 r. 
Mali aktorzy zaprosili swoich rodziców oraz rodziny do obejrzenia szczególnego przedstawienia. Pod okiem 
wychowawców, przedszkolaki przygotowały Jasełka. Ubrane w piękne stroje, starały się pokazać rodzicom losy 
Świętej Rodziny. W przygotowanie występu zaangażowali się rodzice, dziadkowie, nauczyciele i cały personel.  
W oddziale w Wojcieszycach gościem spotkania była Wójt Anna Mołodciak. Grupa 3,4 latków z Różanek 
reprezentowała nasze przedszkole 19.12.2013 r. na Wigilii Gminnej organizowanej w ZS w Różankach.  
 
• Dzień Babci i Dziadka 21 i 22.01.2014 r. 
Podczas uroczystości, dzieci z obu oddziałów przedszkolnych zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, 
recytatorskie oraz taneczne. Mali artyści wyrazili w ten sposób wielką miłość i szacunek dla Babć i Dziadków. 
Podziękowali za ciepło i dobroć, które otrzymują od Nich każdego dnia. 
 
• Karnawałowy bal przebierańców 21.01.2014 r. 
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. Dla nich, jak w każdym roku niezwykłym 
wydarzeniem, często wyczekiwanym przez wiele tygodni jest bal karnawałowy. W naszych oddziałach 
przedszkolnych odbyły się właśnie takie bale. Były to świetne okazje do wspólnej zabawy, podczas której 
przedszkolaków nie dało się rozpoznać. 
 
• Spotkania z pielęgniarką 24.10.2013 r., 31.01.2014 r., 29.04.2014 r. 
Nasi goście, pani Dorota Serżysko i pani Małgorzata Marciniak, mamy przedszkolaków pracujące w zawodzie 
pielęgniarki,  w bardzo ciekawy sposób opowiedziały nam na czym polega praca pielęgniarki, jak jest trudną,  
a jednocześnie przynoszącą dużo satysfakcji. W czasie spotkań dzieci dowiedziały się, w jaki sposób można 
zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać, ubierać się stosownie do pogody, właściwie się odżywiać. Panie 
pielęgniarki wyjaśniły dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie higieny i na czym polega zdrowy styl życia. 
 
• Wizyta stomatologa  17.01.2014 r. 
W ramach realizacji programu zaprosiliśmy do naszego przedszkola stomatologa, Magdalenę Kozaryn. 
Przypomniała ona dzieciom podstawowe zasady dbania o uzębienie. Zademonstrowała na modelu szczęki, jak 
należy prawidłowo szczotkować zęby i co jeść, aby były one zdrowe. 
 
• Spotkanie z aktorką 24.02.2014 r. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach gościły aktorkę Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wlkp. Bożenę Pomykałę – Kukorowską, która w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swojej pracy  
i karierze aktorskiej. Przedszkolaki poznały tajniki sztuki teatralnej i wiele anegdot z życia zawodowego 
zaproszonego gościa. 
 
• Wizyty w Gminnej Bibliotece w Kłodawie i filii w Różankach: 19.09.2013 r., 28.01.2014 r., 28.02.2014 r., 
07.05.2014 r. 
Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym dla nich miejscem. Dla większości była to pierwsza 
wizyta wśród tylu książek. Dzieci miały możliwość usłyszeć, jakie zasady zachowania obowiązują w takim 
miejscu, jak biblioteka. Dowiedziały się także, jak można stać się czytelnikiem biblioteki. Wszystkim dzieciom 
bardzo podobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały komentując obrazki.  
 
•  Spotkanie z hafciarką 06.03.2014 r. 
Twórczyni ludowa uzdolniana hafciarka, Zofia Michalska była gościem w grupie starszaków w oddziale 
przedszkolnym w Wojcieszycach. Opowiedziała dzieciom o swojej pasji, jaką jest wyszywanie tzw. „krzyżykiem".  
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• Spotkanie z leśnikiem 18.03.2014 r. oraz 14.05.2014 r. 
Spotkanie z leśnik Olą Paszkowską – pracownikiem Nadleśnictwa w Kłodawie. Podczas wizyty dzieci miały 
okazję porozmawiać z gościem, obejrzeć pokaz multimedialny, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat 
ochrony środowiska leśnego.  
 
• Spotkanie z weterynarzem 13.03.2014 r. 
Najmłodszych przedszkolaków w Różankach odwiedził Artur Domaradzki, który jest lekarzem weterynarii. Gość 
opowiedział dzieciom, na czym polega jego praca oraz uświadomił, że zwierzęta, tak jak ludzie, też chorują  
i cierpią, a czasem wymagają pomocy i leczenia. 
 
• Pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2014 r. 
Dzień rozpoczęto od wyjazdu delegacji przedszkolaków do miejsc, w których pracują nasi przyjaciele. 
Niespodzianką były wręczane przez nas upominki, symbolizujące wiosnę. Będąc w Urzędzie Gminy, 
odwiedziliśmy Annę Mołodciak Wójta Gminy Kłodawa oraz innych pracowników Urzędu. Wprowadziliśmy w ten 
sposób atmosferę długo wyczekiwanych słonecznych dni, dużo uśmiechu i żartu. Oprócz wizyty w Urzędzie 
odwiedziliśmy również Nadleśniczego, panie pracujące w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kłodawie. 
 
• Dzień Marchewki 04.04.2014 r. 
W oddziale przedszkolnym w Wojcieszycach w tym dniu w ubraniu wychowanków przedszkola i jego 
pracowników, dominował kolor pomarańczowy. Niespodzianką była wizyta Wójt Anny Mołodciak, która z ogromną 
radością włączyła się do wspólnych pląsów, zabaw i piosenek poświęconych marchewkom. 
 
• Obchody Dnia Ziemi 28.04.2014 r.  
Przedszkolaki z Wojcieszyc odwiedziły las. Po lesie oprowadzał nas pracownik Nadleśnictwa Kłodawa pani Ola 
Paszkowska, która pokazała dzieciom, czym różnią się poszczególne gatunki drzew, a także jak odróżnić drzewo 
liściaste od iglastego. Przedszkolaki dowiedziały się także, dlaczego niektóre drzewa w lesie są wycinane. Pani 
Ola uświadomiła dzieciom, że las jest „przyjacielem" ludzi i dlatego w szczególny sposób należy dbać o niego, nie 
zaśmiecać, nie palić ognisk, nie krzyczeć. 
 
• Uroczystości z okazji świąt majowych 30.04.2014 r. 
Obchody uroczystości rozpoczął przemarsz dzieci i rodziców z biało - czerwonymi chorągiewkami i przypiętymi 
kotylionami ulicami naszych miejscowości. Co roku w czasie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
przedszkolakom przybliżane są symbole narodowe, mapa Polski i stolica naszego kraju. Najważniejszym 
elementem w tych dniach jest uczestniczenie w apelu okolicznościowym, który przygotowały grupy starsze. W ten 
sposób już od dzieciństwa kształtuje się u najmłodszych uczucie miłości i przywiązania do własnego kraju oraz 
promuje się polskie symbole narodowe.  
 
• Spektakle terenowe Teatru ART-RE z Krakowa:  
 „Skarbnikowe dary”,29.11.2013 r. 
 „Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków” 10.01.2014 r. 
 „Jaś i Małgosia” 19.03.2014 r. 
 „Czerwony Kapturek”07.05.2014 r. 
 
• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  2-6.06.2014 r. 
W ramach uczestnictwa naszego przedszkola w Ogólnopolskim Programie „Czytające przedszkola", 
przystąpiliśmy do obchodów „Tygodnia Czytania Dzieciom". W dniu rozpoczęcia akcji odwiedziły nas Radne wsi 
Różanki – Bożena Adamczak, oraz Katarzyna Chmiel. Każdego dnia w porze przedpołudniowej zapraszaliśmy   
w nasze przedszkolne progi innego gościa, który czytał nam bajki, opowiadania i wiersze ze swojego dzieciństwa. 
I tak odwiedzili nas: Anna Kazimierczyk, Joanna Miliszewska, Marzena Sawicka, Katarzyna Wolak, Wioletta 
Prokopowicz, aktorka gorzowskiego teatru i Bożena Pomykała – Kukorowska, Zastępczyni Skarbnika Urzędu 
Gminy Kłodawa Karolina Adamczyk. 
 
• Festyn Rodzinny 14.06.2014r. 
Wspaniała zabawa i uśmiechnięte twarze dzieci to obrazki zaobserwowane podczas Festynu Rodzinnego. Festyn 
został zorganizowany przy współpracy Rodziców, Urzędu Gminy Kłodawa oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Okazją do świętowania był Dzień Dziecka, Mamy i Taty. Dzieci mogły skorzystać                         
z parku rozrywki, gdzie do dyspozycji były zjeżdżalnia, trampolina i wodne kule. Była okazja do zrobienia zdjęcia 
z bajkową postacią smoka – symbolu naszej „Wesołej Gromady" oraz wysłuchania pięknie śpiewających 



 20 

absolwentek przedszkola. Atrakcjom nie było końca: kucyk, motocykl żużlowy, samochód Straży Pożarnej, 
malowanie twarzy, loteria fantowa i kulinarne przysmaki.   
 
 
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego wraz z Pasowaniem na Obywatela Gminy 25.06.2014r. 
Chwilą niezwykle wzniosłą było zaprzysiężenie dzieci kończących edukację przedszkolną na Obywatela Gminy 
Kłodawa. Anna Mołodciak, Wójt Gminy Kłodawa, w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja 
Legana, odczytywała słowa przysięgi, a dzieci z należytą powagą powtarzały je. Po uroczystości zaprzysiężenia, 
odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki. 
Starszaki opuszczające mury naszego przedszkola otrzymały dyplomy ukończenia pierwszego etapu edukacji 
oraz dyplomy potwierdzające wstąpienie to grona Obywateli Gminy. Były też podziękowania dla Rodziców, 
prezenty i pamiątki ufundowane przez Panią Wójt oraz upominki zakupione przez Radę Rodziców.  
 
5. Odbyły się wycieczki (wyjazdy) do: 
• lasu 28.04.2014 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi  
• Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie na spektakl „Calineczka”16.01.2014 r. 
• Ośrodka Zdrowia w Wojcieszycach 10.04.2014 r. 
• Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie 28.01.2014 r., 28.02.2014 r. 
• Ochotniczej Straży Pożarnej w Różankach 07.05.2014 r. w ramach współpracy ze środowiskiem 
               lokalnym oraz obchodów Święta Strażaków. 
• Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 22.05.2014 r. 
 
6.  W ciągu roku w placówce organizowane były akcje oraz realizowane ogólnopolskie programy edukacyjne 
takie jak: 
• Cała Polska Czyta Dzieciom – cotygodniowe wizyty Aleksandry Małyszko z filii w Różankach  
              Biblioteki Gminnej w Kłodawie, wizyty w Bibliotece, udział w akcjach okazjonalnych:  
              Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Tydzień Czytania, 
• REBA – Zbieranie zużytych baterii, 
• Zbieranie nakrętek dla chorego chłopca, 
• Akademia Aquafresh- realizacja scenariuszy zajęć oraz spotkań z pracownikami służby zdrowia, mające 
              na celu promowanie profilaktyki jamy ustnej                
• Kubusiowi Przyjaciele Natury – realizacja scenariuszy zajęć specjalnych promujących dbanie  
              o naturalne środowisko, 
• Akcja MIŚ – Nie bij mnie-kochaj mnie 16.04.2014 r.  
              Przedszkolaki wraz z rodzicami włączyły się do kolejnej odsłony akcji MIŚ, do udziału w której, zachęciło  
              nas Lubuskie Centrum Wolontariatu. Ogólnopolska akcja, zainicjowana przez WOŚP, ma na  
              celu przypomnienie dorosłym, że nie wolno stosować przemocy wobec bezbronnych osób, jakimi  
              są  dzieci. 
• Wolontariat WOŚP 13.01.2014 r. 

W oddziale przedszkolnym w Różankach nasi podopieczni Ignacy i Tymon Sawiccy już po raz kolejny 
brali czynny udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opowiadali nam o tym, co robi 
wolontariusz i dlaczego warto pomagać innym. 

 
7.  Nasi podopieczni mieli okazję do wykazania się swoimi  zdolnościami poprzez udział w takich konkursach jak: 
• Szkolny Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez ZS w Różankach -  24.01.2014 r.  

Laureatką konkursu została Maria Wilczyńska z oddziału przedszkolnego w Różankach. W przeglądzie 
uczestniczyły także: Julia Sułkowska i Zuzanna Maciejewska. 

• Gminny Konkurs Recytatorski organizowany przez ZS w Kłodawie - 03.04.2014 r. 
Laureatką została Zuzanna Grzeszykowska z Wojcieszyc. W konkursie uczestniczyły ponadto: Jan 
Stefańczyk, Michalina Podlewska, Dawid Kołodziejski. 

• Powiatowy Konkurs Wokalny o Kłodawskiego Słowika – 23.05.2014 r.  
Laureatką konkursu została Zuzanna Grzeszykowska z oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach. 
Wyróżnienie zdobyły Martyna i Oliwia Walickie. 

 
8. Cały rok szkolny kontynuowana była ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami: 
• Zespół Szkół w Różankach, 
• Gminny Ośrodek Kultury z Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach, 
• Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie z filią w Różankach, 
• Nadleśnictwo w Kłodawie, 
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• PPP w Gorzowie, 
• GOPS w Kłodawie, 
• Rada Sołecka w Różankach i Wojcieszycach, 
• Organ nadzorujący i prowadzący przedszkola. 
 
9. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do obu    
oddziałów, przyjaciół placówki, w roku szkolnym 2013/2014 udało się pozyskać dodatkowe fundusze z: 
• licytacji ozdób bożonarodzeniowych oraz figurek aniołów wykonanych przez rodziny  

w ramach „Pierwszego Rodzinnego Konkursu Bożonarodzeniowego – ANIOŁY” przygotowanych przez 
rodziców i dzieci obu oddziałów przedszkolnych.  
Uroczyste spotkanie zakończyło się wręczeniem przez wójt Annę Mołodciak oraz panią dyrektor Joannę 
Grymuzę dyplomów i upominków wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. 

• charytatywnego balu karnawałowego 25.01.2014 r. 
• kiermaszu wielkanocnego - ozdoby stworzone zostały przez nauczycielki i personel przedszkola oraz 
Mamy naszych wychowanków, które pomysłowością, estetyką wykonania prac oraz ilością podarowanych nam 
dekoracji, bardzo mile nas zaskoczyły. 
• festynu rodzinnego, który odbył się 14.06.2014 r. 
 
10. W obu placówkach przedszkolnych prowadzone były zajęcia dodatkowe, finansowane z budżetu Gminy  

Kłodawa: 
• język angielski, 
• zajęcia logopedyczne, 
• taniec ZUMBA, 
• zajęcia ruchowe z elementami tańca, 
• warsztaty bębniarskie, 
• warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla dzieci 5 i 6 letnich, 
• spotkanie z teatrem interaktywnym „Baju, baju…” objętym Honorowym Patronatem  
              Marszałka Województwa Lubuskiego. 
W celu przekazywania bieżących informacji na temat funkcjonowania przedszkola, redagowana była w ciągu 
całego roku szkolnego nowa strona internetowa, która była i jest systematycznie aktualizowana. 
 
 
 

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: 
WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY  W ZESPOLE SZKÓŁ  
W KŁODAWIE  W ROKU SZKOLNYM  2013/2014. 
Etap szkolny- udział wzięło 123 uczniów 
Etap rejonowy- 9 uczniów ze szkoły podstawowej 
                        19 uczniów z gimnazjum 
Etap wojewódzki - szkoła podstawowa - historia-laureat 
                              gimnazjum               - matematyka-finalista 
Inne konkursy pozaszkolne: 
• międzyszkolny konkurs z j. niemieckiego - Dominika Siwko-finalistka 
• powiatowy konkurs w piłkę siatkową chłopców gimnazjum-finaliści 
• gminny konkurs w tenisa stołowego - I miejsce  
• gminny konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III –laureaci i finaliści 
 
 UROCZYSTOŚCI, SPOTKANIA, IMPREZY SZKOLNE. 
 
1. Uroczystości szkolne, akcje, apele. 
- Udział w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” – sprzątanie terenu wokół jeziora; 
- Dwudniowy zlot ZHP – chorągwi gorzowskiej; 
- Apel i spotkanie z nauczycielami emerytami z okazji „ŚWIĘTA EDUKACJI NARODOWEJ”; 
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- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;  
- Udział przedstawicieli szkoły – prezentacja programu artystycznego w „Wieczorze pieśni patriotycznej z okazji 
„Święta Niepodległości”; 
- Organizacja spotkania rodziców dzieci sześcioletnich z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;  
- Organizacja spotkania dzieci sześcio- i siedmioletnich z przyszłymi wychowawcami klas pierwszych;  
-  Uroczystość pasowania pierwszoklasistów; 
-  Dzień Patrona Szkoły; 
- Apel i uroczyste spotkania z wychowawcami klas z okazji Świąt Bożego Narodzenia;  
- Współorganizacja  imprezy  -  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 
- Festiwal Piosenki Harcerskiej „Tarka”; 
-  Powiatowa Spartakiada Młodzieży w piłce siatkowej; 
- Organizacji „Festynu Rodzinnego” w ramach Kłodawskiej Majówki; 
-Gminny konkurs recytatorski; 
- Gminny turniej tenisa stołowego; 
2. Imprezy organizowane w ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktyki: 
- program „Owoce w szkole”; 
- program „Szklanka mleka”; 
- „Dzień bez przemocy”; 
-  „Dzień Samorządności”; 
- „ Dzień  Otwarty szkoły”; 
3. Realizacja programów ministerialnych i innych: 
- KIK 34  - Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym  poprzez edukację społeczeństwa  
  w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”; 
- „Umiem pływać” – program dla klas III szkoły podstawowej; 
-„Mały mistrz” – program sportowy dla klas I szkoły podstawowej; 
-„Multi sport” – program sportowy dla uczniów klas IV- VI; 
- Szkoła Promująca Zdrowie”; 
- „Kibic na szóstkę”; 
- Zajęcia sportowe prowadzone przez klub AZS PWSZ Gorzów Wlkp.- koszykówka dla dziewcząt klasy III i IV 
(SP, 16 uczniów); 
4.Działalność świetlicy szkolnej. 
Uroczystości organizowane przez świetlicę szkolną: pasowanie na świetlika, zabawa andrzejkowa, turniej  
w piłkarzyki dla klas I-III, IV-VI, konkursy plastyczne ,,Jesienne drzewo”, ilustracja do wiersza Adama 
Mickiewicza, „Zaczarowana zima”.  „Maski karnawałowe” w rysunkowym programie komputerowym, program 
„Zdrowe Odżywianie”, „Moje Wymarzone Wakacje, ”występy uczniów klas I szkoły podstawowej z piosenką pt.:  
,,Dla mamy i taty" oraz uczniów różnych klas z piosenką ,, Wiosenny spacer z mamą" umieszczonych na szkolnej 
stronie internetowej ,występ reprezentantek świetlicy z piosenką ,,Nasza świetlica: na festynie rodzinnym 
5. Wolontariat w szkole. 

 Kontynuacja programu „Przyjaciel przyjacielowi”. 

 Organizacja akcji „Podziel się posiłkiem”. 

 Udział w akcji „Pola nadziei”. 

 Prace porządkowe na grobie Eryki w Marzęcinie. 

 Świąteczna akcja „Podziel się posiłkiem”. 

 Kontynuacja akcji „Góra grosza”. 

 Udział w 22 finale WOŚP. 

 W marcu grupy wolontariuszy wyszły do domów ludzi w podeszłym wieku i samotnych i wykonały prace 
porządkowe. 

 Uczniowie klas III gimnazjum prowadzili prace porządkowe w Ośrodku Terapii Zajęciowej w 
Chwalęcicach. 

 W maju grupa młodzieży pojechała do Marzęcina pod opieką p.Głogowskiej i p.Stasik porządkować grób 
Eryki i leśniczego. 

 W czerwcu zorganizowano wyjazd uczniów do teatru, gdzie na scenie letniej posumowano akcję  
,,Dni bez przemocy”. 

 Wyjazd uczniów do Gorzowa na spotkanie grup wolontariuszy działających na terenie miasta.  
Wolontariat z naszej szkoły był jedyny spoza Gorzowa. 
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6. Działalność pedagoga 
 
.Diagnozowanie problemów wychowawczych oraz monitorowanie klimatu społecznego szkoły: przeprowadzenie  
i analiza ankiety dla uczniów drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego dotyczącej poczucia ich bezpieczeństwa 
na terenie szkoły, opracowanie ankiety dla wychowawców klas IV-VI oraz gimnazjum diagnozującej sytuację 
wychowawczą klasy, opracowanie anonimowej ankiety dla rodziców  dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas 
pobytu w szkole. 
Współpraca z instytucjami: 
a). Sąd Rejonowy Wydział do Spraw Nieletnich: występowanie o nadzór kuratora;  
b).Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr1 w Gorzowie Wlkp. - 20 (indywidualne spotkania w sprawie 
uczniów, zespoły wychowawcze, spotkania z uczniami i wychowawcami, szkolenia, wyjazdy do placówki, 
redagowanie pism, konsultacje); 
c).Niepubliczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Echo”; 
d). Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ( realizacja programów 
„Nie pal przy mnie proszę” ; „Znajdź właściwe rozwiązanie”); 
e). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie -20 (4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego -
08.04.14r; 24.04.14r; 15.05.14r; 04.06.14r., rozmowy indywidualne dotyczące dofinansowania obiadów szkolnych 
, pomocy materialnej oraz dofinansowania wyjazdu na wycieczkę ucznia); 
f).Komenda Rejonowa Policji (Wydział Prewencji) oraz dzielnicowy Gminy Kłodawa (udział w przesłuchaniu 
nieletniego –, wizyta w szkole i pogadanki w klasach Va i VIb- 31.03.2014r.oraz  pogadanka  w klasach  
z pracownikami wydziału prewencji ); 
g). Ochotniczy Hufiec Pracy (5 razy –oferta placówki, wizyta w placówce celem omówienia przyjęcia ucznia do 
szkoły, rozmowy indywidualne); 
h). Centrum Pomocy Rodzinie (2); 
Inne działania pedagoga: indywidualne konsultacje z nauczycielami, indywidualne zajęcia terapeutyczne, udział  
w posiedzeniach komisji stypendialnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna - analiza nowych opinii i opracowanie dokumentacji, posiedzenia Zespołów Wychowawczych i 
Zespołu ds. Profilaktycznych, udział w konferencjach i szkoleniach, spotkania z rodzicami w ramach 
wywiadówek, pedagogizacja rodziców – „Czego rodzice nie powinni robić za swoje dzieci i dlaczego”( PPP nr1  
w Gorzowie Wlkp. - 05.03.14r.), kontakty z rodzicami (poradnictwo dla rodziców, indywidualne konsultacje, 
pedagogizacja), spotkania z uczniami (rozmowy wychowawcze, konsultacje, doradztwo), interwencja w klasach,  
wyjścia z  uczniami jako opiekun, udział w programie „Owoce w szkole”, współorganizator „Dzień bez przemocy” 
”Kibic na szóstkę”, udział w akcji „Głos profilaktyki”. Realizacja programów: „Zanim spróbujesz”; „Nie pal przy 
mnie proszę”. 
 
IV. WYCIECZKI SZKOLNE. 
-59 - wycieczek – jednodniowych; 
-14 wycieczek – kilkudniowych; 
Wyjazdy systematyczne: 
- basen - raz w tygodniu – klasy II a, III a, III b, III c. 
 
 
b) Działalność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach - spotkania, programy i imprezy 
zorganizowane w roku szkolnym 2013/2014: 
  
 

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. Uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych SP. Pierwszaki złożyły obietnicę,  
              że będą szanować książki i pilnować, aby inni je szanowali oraz wypożyczyli pierwszą książkę. 
4. Dzień bez tornistra – uczniowie klasy 2 i 3 SP wzięli udział w wycieczce do Stanicy Koła Łowieckiego  
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„Wilk” w Różankach. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o przyrodzie. Zapoznali się z pracą 
leśnika i myśliwego. Zdobyli wiele ciekawych informacji na temat zwierząt zamieszkujących lasy 
naszego województwa. 

5. Cykliczne spotkania z książką dla uczniów kl. 1-3 SP, czytanie książek przez zaproszonych rodziców  
              i gości.  
6. Dzień Chłopaka – konkurs na najbardziej uśmiechniętego chłopca, najbardziej koleżeńskiego kolegę,  
              Wybór dżentelmena. 
7.         

Dzień Języków Obcych –w czasie przerw uczniowie śpiewali przygotowane wcześniej piosenki w języku 
angielskim. We wspólnym śpiewaniu uczestniczyli wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele. W przerwach 
między piosenkami przeprowadzane były krótkie konkursy dotyczące języków świata, a szkoła 
udekorowana została cytatami dotyczącymi nauki języków obcych oraz podano angielskie nazwy 
najważniejszych pomieszczeń w szkole. 

8. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej- montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczestników  
               koła teatralnego. 
9. Obchody „ Dnia Patrona Szkoły” – „ Rodzina Jana Pawła II” – konkurs plastyczny, literacki i sportowy.   
               Wyjazd do Częstochowy na spotkanie – Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
10. „Pomagamy Hospicjum Gorzowskiemu”- akcja charytatywna - zakup cebulek żonkili –„ Pola nadziei” na  
               rzecz chorych w hospicjum w Gorzowie. 
11. Międzynarodowy Dzień Pisania Listów - piszemy listy do chorych dzieci "List za jeden uśmiech". 
12.  Światowy Dzień Pluszowego Misia. Celem akcji prowadzonej w klasach 1-3 SP było dostarczanie  
               wzoru kulturalnej rozrywki, kultywowanie tradycji klasowych Chętni uczniowie czytali  
               fragmenty ulubionych  
               książek   o misiach. W klasach odbyła się projekcja bajek o znanych i lubianych misiach. 
13. Halloween w naszej szkole – konkurs plastyczny i językowy.  Wystawa dyń -Jack O’Latern. Konkurs  
              na najstraszniejszy lampion oraz konkurs fotograficzny na najstraszniejsze przebranie. 
14. Akcja charytatywna na terenie gminy Kłodawa „Pomagamy starszym i niepełnosprawnym na terenie  
              gminy Kłodawa, współpraca z GOPS. 
15.        „Szlachetna paczka”- Zbiórka żywności w szkole- akacja koordynowana przez Wojsko Polskie. 
16. Noc w szkole - akcja zorganizowana z inicjatywy uczniów ( konkursy, karaoke, zajęcia sportowe,  
              zajęcia przygotowujące do egzaminu, prezentacja filmów edukacyjnych.  
17. Akademia z okazji „ Święta Niepodległości” – Apel, spotkanie z weteranem II wojny światowej, pionierem  
             Gorzowa Wlkp., inscenizacja. Uczniowie klasy 1-3 SP przygotowali kotyliony oraz uczestniczyli w apelu. 
18. Pamiętajmy o tych, co odeszli…- Apel z okazji dnia Wszystkich Świętych, wizyta na miejscowym  
              cmentarzu,   porządkowanie grobów, palenie zniczy. 
19. Dni Konwencji o Prawach Dziecka - Konkurs recytatorski wierszy o tematyce poruszającej prawa 
              dziecka. 
20. Tradycje andrzejkowe - zwyczaje i obrzędy. 
21.         „Sezon na dynie” - Jesienna dekoracja szkoły oraz konkurs kulinarny. 
22. Andrzejki- dyskoteka dla uczniów gimnazjum. 
23. Mikołajki w szkole: dekoracja świąteczna całej szkoły, konkurs na list do Mikołaja w j. angielskim. 
24. Ferie w szkole – przez okres ferii zimowych uczniowie mogli skorzystać z różnorodnych  
              zajęć odbywających się  
              w szkole np.: „Coś z niczego – pleciemy bransoletki”, „Marzenia o wiośnie – wykonywanie dekoracji”. 
25. Szkolny Konkurs Mitologiczny – konkurs wiedzy, który miał na celu utrwalenie i poszerzenie  
              wiadomości z zakresu mitologii greckiej. 
26. Wolontariat- Magazyny św. Mikołaja - akcja zbierania zabawek terenie szkoły, dyżury w magazynach  
              św. Mikołaja, wykonanie paczek dla dzieci.  
27. Tradycja Bożonarodzeniowa- jasełka, Wigilie klasowe- propagowanie wartości rodzinnych. 
28. 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. 
29. Bal karnawałowy – konkurs na najciekawszy kostium.  
30. Bal charytatywny - śpiew, taniec, kabaret, karaoke, licytacje, sprzedaż ciasta. Przekazanie pieniędzy  
              na rzecz schroniska dla zwierząt. 
31. Bal Niepodległościowy – Bal dla uczniów szkoły podstawowej. 
32. Bal Niepodległościowy – Bal dla uczniów gimnazjum ( występy, licytacja prac uczniowskich ). 
33. Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – finał z udziałem zaproszonych gości. 
34.        „Gimnazjaliści czytają najmłodszym”- uczennice klas gimnazjalnych trzy razy w tygodniu czytały  
              książki uczniom z klas 1-3 naszej szkoły. 
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35.         Pierwszy Dzień Wiosny. 
36. Święto Zakochanych –„ Walentynki”- poczta Walentynowa, drzewo życzliwości-  
              propagowanie życzliwości wśród społeczności szkolnej. 
37. Dla Naszych Dziewczyn” szkolne i klasowe obchody „ Dnia Kobiet”. 
38. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi – apel okolicznościowy. 
39. II Gminny Turniej Mikołajkowy w tenisa stołowego – turniej zorganizowany w ramach promocji  
              aktywnego spędzania czasu wolnego, współpracy z rodzicami i środowiskiem  
              lokalnym, Stowarzyszeniem „Szkolna Rodzina”, Klubem sportowym „Gorzowia”. 
40. Cykliczne spotkania z Małą Akademią Jazzu. 
41.        „ Nasze pierwsze ujęcie”. Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie realizowanym przez Bibliotekę  
               Publiczną w Kłodawie. W ramach projektu tworzyli film o Mironicach. 
 
W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto lub kontynuowano realizację projektów:  
 
1. Realizacja dwóch projektów e-Twinning:  
• „Be food smart and make food art”- jego celem jest poznanie zwyczajów żywieniowych uczniów  
              z różnych zagranicznych szkół, promowanie zasad zdrowego odżywiania i rozwijanie umiejętności  
              artystycznych. Współpracujemy  ze szkołami w Czechach, Francji, Portugalii, Turcji i Polsce. 
• Colourlands” jest realizowany przy współpracy z rówieśnikami z bliźniaczych szkół w Turcji, Rumunii,  
              Portugalii i we Włoszech. Ideą projektu jest stworzenie fantazyjnej krainy w wybranym kolorze  
              (w naszym przypadku – zielonym) i przedstawianie jej poprzez realizację kolejnych zadań.  
2. 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. 
3. 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. 
4. Projekt „ Badanie wyników nauczania w gimnazjum” –ma na celu podnieść wiedzę i umiejętności  
              uczniów gimnazjum. 
5. „Szkoła w ruchu” oraz „Kibic na 6” -projekty objęte patronatem MEN KO. W ramach projektów odbyło się  
              wiele różnorodnych działań sportowych. 
 
W minionym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach:  
 
• Konkursy Przedmiotowe organizowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty: etap szkolny -135 uczniów,  
              etap rejonowy-  6. Finalistą został Dawid Głodek z języka polskiego, fizyki i geografii. 
• Międzynarodowych „ Kangur”- 9 uczniów SP. Wyróżnienie otrzymał: Hubert Czaja i Dawid Gigoła. 
• Mistrzyni województwa juniorów w szachach klasycznych do lat 8 – Katarzyna Kuczyńska (SP). 
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod patronatem Lubuskiego Wojewody pt.: „Nie palę nie truję  
              tylko segreguję – II miejsce Julia Rydzaj. 
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Co koty robią zimą” organizowany przez redakcję magazynu  
             „Kocie sprawy” – nagroda Julia Cieśla. 
• Gminny konkurs plastyczny „Moja mała ojczyzna” – liczne wyróżnienia. 
• Gminny konkurs recytatorski. Laureat kl.3 – Joanna Muszyńska, wyróżnienie- Katarzyna Potapczuk  
• Miejski konkurs plastyczny „Wielkanocne jajo” – wyróżnienie z udziałem w wystawie dla Julii Rydzaj  
              i Kacpra Modrzejewskiego. 
• Miejski konkurs plastyczny „ Ilustracja do bajki” – wyróżnienie Dorota Wysocka. 
• Powiatowy Konkurs Wokalno-Muzyczny „O Kłodawskiego Słowika”. Wyróżnienie K. Burzyńska,  
              III miejsce J. Banicka. 
• Wojewódzki Konkurs Plastyczny ” Zapobieganie pożarom” – wyróżnienie Łukasz Ptasznik, kl. 6. 
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ W świecie barw, fantazji i fantastyki - laureat Maria Maciejewska,  
              wyróżnienie Maciej Maciejewski. 
• Powiatowy Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym- V miejsce. 
• Powiatowa Spartakiada i Gimnazjada – zawody sportowe III miejsce w koszykówce  
             dziewcząt gimnazjum, III miejsce w piłce nożnej chłopców (gimnazjum). 
• XVII Festiwal Piosenki Religijnej w Świętnie - laureat Jolanta Banicka. 
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Konkursy szkolne. 
 
.• „ Z mitologią za pan brat” – mitologiczny konkurs dla uczniów klas V i VI miał na celu utrwalenie  

i poszerzenie wiadomości z zakresu mitologii greckiej, wskazanie zasad zdrowej rywalizacji, budzenie 
odpowiedzialności za samodzielne wykonywanie zadań konkursowych i wskazanie zasad zdrowej 
rywalizacji. Szkolne kółko teatralne zaprezentowało inscenizację pt: ”W krainie mitów”. Wprowadzili 
uczestników konkursu w klimat starożytnej Grecji. Przybliżyli życie i obyczaje panujące na Olimpie. 

• Konkurs kolęd i pastorałek – dla reprezentantów klas. Konkurs składał się z dwóch części-najpierw  
              prezentowali się młodsi, a potem starsi uczestnicy. 
•             Dzień Języków Obcych- inscenizacje z konkursami.  
•            „Ortograficzna corrida” i- propagujący ideę poprawnej pisowni, o mistrza ortografii 2014 walczyli  
             uczniowie klas 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. 
•            Konkurs Ekologiczny –dla uczniów SP i Gim. 
•           „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. 
•           „Wiem, o czym czytam” – konkurs o puchar dyrektora szkoły. Uczniowie sprawdzali swoją  
             umiejętność  czytania ze zrozumieniem . 
•           „Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe”- konkurs plastyczny.  
•            Całoroczny konkurs „Polish your English” - uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania   
             w języku angielskim z różnych dziedzin życia. Co miesiąc losowany jest zwycięzca , spośród  
             prawidłowych  odpowiedzi. 
• Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych- konkurs pozwolił sprawdzić swoją znajomość  
              kultury, geografii i symboliki krajów, ale też poszerzył wiedzę uczniów w tym zakresie. 
 
W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego odbyły się liczne imprezy i apele 
wychowawcze propagujące wartości: 
1. Dni Konwencji o Prawach Dziecka -konkurs recytatorski wierszy o tematyce poruszającej prawa dziecka  
              w dwóch kategoriach:    1.KlasyI-III,       2.Klasy IV-VI. 
              Celem Dni Konwencji o Prawach Dziecka jest zapoznanie dzieci z ich prawami  i obowiązkami oraz  
              kształtowanie umiejętności korzystania z nich.  
2. Kampania promująca zdrowy tryb życia pt.: ”W WZDROWYM CIELE - ZDROWY DUCH”. Prezentacja  
              projektu eTwinning  BE FOOD SMART AND MAKE FOOD ART! w ramach kampanii promującej  
              zdrowe odżywianie, konkurs na kosz piknikowy, spotkanie z dietetykiem. 
3. „Dzień Życzliwości” – wybory „Promotora Życzliwości”. 
4. Bezpieczny komputer – uzależnienie od gier, Internetu, zagrożenia i cyberprzemoc. ”Kim jest Flexi –  
              gwiazda netu”  – internetowa znajomość. Uczniowie dowiedzieli się, że każda rzecz wykorzystana  
              niewłaściwie  może wyrządzić im krzywdę.  „ Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie” –reklama.  
              Zobaczyli, jaką informację przekazują wpisy, a o czym informuje obraz. Poznali wskazówki dotyczące  
              bezpiecznego korzystania z Internetu. 
5. Spektakl pt: ”Sieciaki” w wykonaniu aktorów z Torunia, którego celem było  
              przeciwdziałanie cyberprzemocy. 
6. Doposażenie świetlicy szkolnej – akcja zorganizowana przez SU. Uczniowie sukcesywnie  
              przynosili zabawki, gry i materiały biurowe do świetlicy, co pozwało na atrakcyjniejsze  
              i efektywniejsze spędzanie czasu  
              wolnego w szkole. 
7. Bezpieczeństwo w czasie wolnym- spotkanie z saperami z jednostki wojskowej. 
8. Projekt profilaktyczny klasy I gimnazjum: „Zgubny wpływ uzależnienia od papierosów i alkoholu”. 
9. Projekt profilaktyczny w klasach gimnazjalnych – zaburzenia odżywiania „Anoreksja i bulimia  
              choroby duszy i ciała”. 
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 10. APELE WYCHOWAWCZE (SP) realizujące projekty: 
„Woda najważniejszy składnik diety” - Klasa IV zaprezentowała debatę nt. picia słodkich napojów, którą 
zakończyła głosowaniem: woda czy napoje? Następnie wręczyła każdemu wodę mineralną ufundowaną przez 
Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
„Nie budź raka”.  Klasa V pokazała nakręcony przez siebie film o szkodliwości palenia papierosów. 
 „Alkohol niszczy wolność”.  Klasa VI przedstawiła rozprawę sądową, w której na ławie oskarżonych zasiadł 
alkohol.  
11. Apele wychowawcze ( G) realizujące projekty:  
„Czas wolny mamy jak go wykorzystamy”- Podsumowanie projektu. Uczniowie przygotowali prezentację na temat 
możliwości wykorzystania wolnego czasu, ulotkę informacyjną o miejscach w Gorzowie i okolicy, w których 
można zapisać się na zajęcia artystycznie i inne. 
 „Zgubny wpływ uzależnienia od papierosów i alkoholu”. Projekt profilaktyczny klas I gimnazjum. Udział uczniów 
w warsztatach przygotowanych przez PPP. 
„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. 
12. Październik miesiącem przeciwdziałania przemocy - w ramach zajęć z wychowawcą, został zrealizowany 
temat: „Podróż w krainę przyjaźni”. Celem zajęć było tworzenie więzi między uczniami i przeciwdziałanie 
przemocy szkolnej. Samoocena i samokontrola własnych zachowań. Uczniowie wspólnie z wychowawca ułożyli  
i podpisali DEKALOG PRZYJAŹNI.  
13. Warsztaty z profilaktyki AIDS organizowane w ramach obchodu Światowego Dnia Walki z  AIDS.  
W warsztatach udział wzięli uczniowie gimnazjum.  
14. Szkoła BEZ PRZEMOCY – obchody odbyły się pod hasłem „Tolerancja”. Każda klasa stanowiła odrębną 
krainę, która była jednokolorowa (obowiązywał strój w danym kolorze). Zadaniem każdego kraju było 
zaprezentowanie swojej nazwy, godła, flagi, hymnu, hasła promującego kolor, potrawy i pokazu mody. W oparciu 
o odczytaną „Bajkę o Triolandzie/Ćwierćlandzie”, Pauquet krainy połączyły się i wykonały Drzewo Tolerancji 
pokazując, że różnorodność czyni świat piękniejszym i bardziej interesującym. Autorzy najlepszych prezentacji 
otrzymali nagrody ufundowane przez Gminną Komisję ds. 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. „Wyjść poza ramy” – przedstawienie uwzględniające problem cyberprzemocy wśród młodzieży. 
5. Sałatka wielkanocna- konkurs na przepis i najlepsze wykonanie sałatki według zwycięskiego przepisu.  
              Film; „Super size me”. 
6. Obchody „ Dnia Szkoły bez Przemocy” – wspólne spędzanie czasu  miłej i serdecznej atmosferze.  
              Klasowe wykonywanie sałatek, zawody sportowe, piknik ze zdrowym żywieniem dla  
              społeczności szkolnej.  
7. Rozgrywki sportowe.  Uczniowie przygotowali całoroczny system rozgrywek.  W pierwszym  
              półroczu odbyły się mistrzostwa międzyklasowe w mini piłce siatkowej dziewcząt,  
              (klasa IV rzucanka siatkarska), halowe mistrzostwa piłki nożnej chłopców klas IV-VI.  
              Turniej  międzyklasowy w piłkę nożną (chłopców) i siatkową (dziewcząt). 
8. Dzień Dziecka i Dzień Sportu –sportowa rywalizacja, zabawa i nagrody. 
9. Szkoła w ruchu. 
10. Dzień Zdrowego Śniadania. Celem akcji było wdrażanie uczniów do właściwych nawyków.  Dzieci  
              z klas 1 – 3 wykonały pyszne, kolorowe i zdrowe kanapki, które później ze smakiem zjadły. Odbyły  
              się pogadanki nt. zdrowego odżywiania. Przedstawiono piramidę żywieniową. 
11. Światowy dzień życzliwości. Celem podjętych działań była promocja życzliwości – zachęcanie  

do czynienia dobra wobec siebie nawzajem. W kl. 1 – 3 SP odbyły się pogadanki nt: „Co to znaczy być 
życzliwym?”. Przypomniano zasady Recepty Życzliwości. Zaprojektowano i wykonano Ordery 
Życzliwości. W każdej klasie wybrano Króla i Królową Życzliwości. Impreza zakończyła się wspólnym 
Balem Życzliwości. 
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Rok szkolny 2013/2014 obfitował w liczne wycieczki, wyjazdy edukacyjne (teatr i kino) i integracyjne: 
 Wycieczka do Przelewic. Celem wycieczki było, obok poznania historii pałacyku i otaczającej  

go roślinności, propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Pod opieką 
przewodnika uczestnicy poznawali jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych obiektów przyrodniczych w 
naszym województwie. W trakcie wizyty w ogrodzie uczestnicy urządzili sobie piknik na polanie (zdrowe 
drugie śniadanie). 

 Częstochowa- udział w III zjeździe Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  
               (dwudniowa- 33 uczniów). 
 Toruń- poznanie zabytków i historii, 21 uczestników z gimnazjum. 
 Toruń- zwiedzanie Zamku Golubskiego i uzdrowiska w Ciechocinku, 36 uczestników z SP. 
 Przyłęsko – wyjazd integracyjny, 14 uczniów z gimnazjum. 
 Wyspa Tropikalna – celem wyjazdu do Niemiec była integracja społeczności szkolnej,  

              propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku a także praktyczne  
              zastosowanie języków obcych, 42 uczniów z SP i gimnazjum. 
 Wolin – zwiedzanie zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych z okresu średniowiecza, 32 uczniów.  

              Rokitno – 17 uczniów z SP. 
 Zielona Góra - wyjazd dla uczniów szkoły na mecz Tauron Basket Ligi w Zielonej Górze drużyn  

              Stelmet  Zielona  Góra – Anwil Włocławek, 22 uczniów gimnazjum. 
 Teatr: „Chłopcy z Placu Broni”, ”Ten obcy”. 
 Kino: „Wałęsa człowiek z nadziei”, „Kamienie na szaniec”, „Noe wybrany przez Boga”,  

              „Karol, który został świętym”, „Thor 2”. 
 Filharmonia – udział w próbie generalnej IN TOUCH do koncertu „Muzyczny Eliksir Młodości”. 
 Wyjazdy( 5) na basen „Słowianka”. 
 Wyjazdy na lodowisko w Gorzowie. 
 Dom pomocy społecznej – występy uczniów.  
 Moja pierwsza wizyta w muzeum- wycieczka uczniów z 1 klasy SP. 
 Bezpieczne wakacje – udział w akcji organizowanej przez Policję i żandarmerię wojskową. 
 Wojsko –wycieczka do jednostki wojskowej, poznanie historii Brygady Wojska. Polskiego  

              w Gorzowie Wlkp., 27 uczniów. 
 Wycieczka do archiwum w Gorzowie – 25 uczniów gimnazjum. 
 Targi Edukacyjne – 20 uczniów gimnazjum. 
 Wyjazdy w ramach Powiatowej Spartakiady Młodzieży. 
 Wyjazd do ZS w Kłodawie na warsztaty chemiczne- wykonywanie doświadczeń. Warsztaty  

              prowadzone były przez studentów Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 Udział w turnieju tenisa stołowego w Kłodawie.  W ramach integracji międzyszkolnej,  

              aktywnego wypoczynku i kształtowania postaw szacunku dla uczniów ze szkoły w Kłodawie,  
              uczniowie wzięli udział w zawodach sportowych. 
 Wycieczka edukacyjna kl. IV – las w okolicy – wycieczka prowadzona przez myśliwych  

Koła Myśliwskiego Wilk. Prezentacja multimedialna przygotowana przez myśliwych na temat „Przyroda 
naszych lasów”. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat gatunków roślin i zwierząt występujących 
w okolicznych lasach oraz z zakresu działalności myśliwych oraz leśniczych. 

 Wycieczka edukacyjna kl. IV – Stanica Myśliwska w Różankach. Uczniowie zostali oprowadzeni  
przez myśliwych z Koła Łowieckiego Wilk po okolicznych lasach – wspólnie z leśniczymi podkarmiali 
zwierzynę (sarny, jelenie). Podczas wycieczki pojawiły się elementy dyskusji kierowanej na temat 
znaczenia lasu dla człowieka i przyrody, zasad zachowania się w lesie. Uczniowie mieli za zadanie 
rozpoznać powszechne gatunki roślin. 

 Spotkanie autorskie z Magdaleną Turską połączone z promocją książki „Międzyczas i inne małe prozy”. 
 Narodowe czytanie Fredry-wyjazd do Biblioteki Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp., utwory czytane  

              były przez znane i lubiane osoby, np. K. Prońko. 
 
 


