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Wstęp 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2015/2016 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  

 
 
         Wójt Gminy Kłodawa 
 
           /-/  Anna Mołodciak 
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ROZDZIAŁ I 
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kłodawa w roku szkolnym 2015/2016  
(wg stanu na 30.08.2016r.) 

 
 

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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkoli publicznych w Gminie Kłodawa uczęszczało 177 dzieci. Utworzono 

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

gotowości edukacyjnej i dojrzałości szkolnej dzieci z najstarszych grup.  

W roku szkolnym 2015/2016 wszystkie dzieci przedszkolne korzystały z pełnego wyżywienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1. Dzieci przedszkolne

Lp. Dane dotyczące dzieci przedszkolnych
Przedszkole 

Wojcieszyce              

Przedszkole  

Kłodawa

1. Liczba dzieci 80 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) 3/80 4/97

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

4. Liczba dzieci uczestniczących w: 0 0

4.1. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 4 8

4.2. zajęciach rewalidacyjnych 2 0

4.3. zajęciach logopedycznych 6 8

4.4. roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne 0 0

4.5. indywidualnym toku nauki 0 0

5. Liczba dzieci uczących się języków obcych, w tym: 80 97

5.1. języka angielskiego 80 97

5.2. języka niemieckiego 0 0

5.3. języka innego (jezyk …..) 0 0

6. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 80 97
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II.2. Uczniowie szkół podstawowych: 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów szkół podstawowych ZS Różanki ZS Kłodawa

1. Liczba uczniów w szkole 186 364

2. Liczba oddziałów 8 17

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 30 161

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych: 21 45

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 15/182 28/246

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 6/81 4/121

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 64 113

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 3 3

5.3. zajęciach logopedycznych 20 0

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 18 40

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 0 0

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 0 0

5.7. nauczaniu indywidualnym 0 2

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 186 364

6.1. języka angielskiego 186 364

6.2. języka niemieckiego 0 0

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów, którzy otrzymali wyprawki szkolne 6 8

8. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 39 72

8.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 39 43  
 
 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych w Gminie Kłodawa uczęszczało 550 uczniów. Zostało 

utworzonych 25 oddziałów. W żadnej z placówek nie utworzono oddziału integracyjnego. 

Ofertą zajęć pozalekcyjnych objęto 428 uczniów, uczęszczających na zajęcia w ramach różnych kół 

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

uczestniczyło 202 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 550 uczniów. 
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II.3. Uczniowie gimnazjów: 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów gimnazjów
ZS Kłodawa ZS Różanki

1. Liczba uczniów 125 67

2. Liczba oddziałów 6 4

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 119 29

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych:

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 7/86 6/68

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 2/50 2/41

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 10 26

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 2 0

5.3. zajęciach logopedycznych 0 4

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 0 1

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 2 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: 125 67

6.1. języka angielskiego 125 67

6.2. języka niemieckiego 125 67

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 40 13

7.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 20 12  

 

W roku szkolnym 2015/2016 do gimnazjów z Gminie Kłodawa uczęszczało 192 uczniów. Utworzone zostało 

10 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 154 uczniów. Z zajęć sportowych 

skorzystało łącznie 91 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 minionym roku szkolnym 53 uczniów korzystało z wyżywienia, z czego 32 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: 
 

l.p. Dane dotyczące nauczycieli i kadry pedagogicznej Przedszkole  
Kłodawa 

Przedszkole  
Wojcieszyce 

1. Liczba nauczycieli zatrudnionych: 6 8 

 1.1   w pełnym wymiarze 5 6 

 1.2   w niepełnym wymiarze 2 2 

2. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego: 6 8 

 2.1   stażyści 1 0 

 2.2   kontraktowi 1 1 

 2.3   mianowani 3 1 

 2.4   dyplomowani 2 6 

3. Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:   

 3.1     psychologowie 0 0 

 3.2     logopedzi 0,2 0,2 

 3.3     pedagodzy 0 0 

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

  

 4.1    Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty 0 0 

 4.2    Nagroda Ministra Edukacji 0 0 

 4.3    Nagroda Wójta Gminy 2 2 

 

III.2. Nauczyciele zespołów szkół: 

IV.2. Nauczyciele Zespołów Szkół

ZS Kłodawa ZS Różanki

Liczba nauczycieli zatrudnionych: 42 29

1.1. w pełnym wymiarze 37 21

1.2. w niepełnym wymiarze 4 8

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego:

2.1. stażyści 1 0

2.2. kontraktowi 8 4

2.3. mianowani 7 5

2.4. dyplomowani 26 20

Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:

3.1. bibliotekarze 1 10/30

3.2. psychologowie 0 0

3.3. logopedzi 0 1/4

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 5

Dane dotyczące nauczycieli i kadry pedagogicznej
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ROZDZIAŁ IV 
Proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 
Przedstawione dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.  
 

IV.1. Prezentacja wyników egzaminów w szkołach podstawowych.  
 
W kwietniu 2016 r. 69 uczniów klas szóstych przystąpiło do rozwiązania zadań zamieszczonych w arkuszach 
sprawdzianu. Składał się on z  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 w procentach 

Okręg Województwo 
lubuskie 

Powiat gorzowski Gmina Kłodawa 

60,45 60,53 62,07 57,65 

 
 
 
Wykres nr 1. Średnie wyniki sprawdzianu w szkole podstawowej w gminach powiatu gorzowskiego 
 

 
 
Wykres nr 2. Wyniki sprawdzianu (w % ) w poszczególnych szkołach na terenie gminy 
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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 2016r. 68 uczniów gimnazjów położonych na terenie Gminy Kłodawa 
przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.    

 

Tabela nr 3. Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w układzie terytorialnym w podziale na części 
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Okręg 54,73 65,53 49,75 46,94 62,42 44,72 56,06 38,22 
Woj.lubuskie 54,52 65,77 49,75 46,49 63,52 48,28 58,93 37,13 
Pow. 
gorzowski 

53,14 67,10 48,57 45,88 64,21 46,21 59,02 32,88 

Gm.Kłodawa 54,99 65,45 50,97 44,97 67,31 47,67 55,60 98,00 

 
 

Wykresy ilustrujące średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu 
gorzowskiego 
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Tabela nr 4. Wyniki (w%) egzaminu gimnazjalnego na terenie Gminy Kłodawa w podziale na szkoły 
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56,46 66,04 49,21 40,11 57,11 40,93 - 
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gorzowskiego 

53,14 67,10 48,57 45,88 64,21 46,21 59,02 

Średni wynik 
gminy Kłodawa 

54,99 65,45 50,97 44,97 67,31 47,67 55,60 

 
 
 
Losy absolwentów gimnazjów gminy Kłodawa. 

 
Spośród 68 uczniów, którzy ukończyli gimnazja blisko 25% kontynuować będzie naukę w liceach                                              
ogólnokształcących, 37% odsetek w technikach i ok 38% w szkołach zawodowych. 
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ROZDZIAŁ V 
Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym w roku szkolnym 2015/2016. 
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. 
 
V.1 Inwestycje w placówkach oświaty w roku szkolnym 2015/2016 (z budżetu gminy)  

lp Nazwa zadania Termin realizacji nakłady 

ZS Kłodawa 

1 Remont łazienki 2016 30000,- 

2 Remont wentylacji 2016 24662,- 

3 Montaż klimatyzatora 2016 7134,- 

4 Położenie chodnika 2016 18516,- 

ZS Różanki 

5 Malowanie korytarza 2016 5100,- 

6 Naprawa dachu i rynien 2016 5767,- 

7 Naprawa ogrodzenia 2016 2000,- 

Przedszkole Wojcieszyce z oddz. Różanki 

8 Przyłącze wodociągowe 2016 3100,- 

9 Remont oddziału Różanki 2016 225472,- 
 

V.2  Wyposażenie w sprzęt techniczno-dydaktyczny: 
 

Przedszkola: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny
Przedszkole 

Wojcieszyce

Przedszkole 

Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 2 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 27 26

2. liczba tablic interaktywnych 6 5

3. inne urządzenia multimedialne 4 3  
 
 
 
Gimnazja: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny
Gimnazjum 

Różanki

Gimnazjum 

Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 21 33

2. liczba tablic interaktywnych 5 7

3. inne urządzenia multimedialne 8 10  
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ROZDZIAŁ VI 
VI.1. Działalność przedszkoli - podsumowanie 
Wszystkie przedszkola w Gminie Kłodawa realizują dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty stymulujące 
rozwój dzieci. 
 
a) Sprawozdanie z działalności Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym  
w Różankach za rok szkolny 2015/2016r. 
  

W roku szkolnym 2015/2016 edukacją przedszkolną w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem 
Zamiejscowym w Różankach  w czterech grupach, objętych było 80 dzieci.  

1. Oddziały pracowały na następujących Programach wychowania przedszkolnego: 

 3,4-latki Wojcieszyce: „Dziecko w swoim żywiole” wyd. Nowa Era, 

 5-latki Wojcieszyce: „Tropiciele” wyd. WSiP, 

 3,4-latki Różanki : „Nasze przedszkole” wyd. MAC Edukacja, 

 5-l Różanki: „Nasze przedszkole” wyd. MAC Edukacja. 
 

2.  Wzbogacając ofertę edukacyjną w oddziałach realizowano następujące działania projektowe i programy 
ogólnopolskie rozwijające zainteresowania dzieci: 

„Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Akademia Aquafresh” , „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Bezpieczna droga 
do  przedszkola”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”. 
1. Rodzice podopiecznych mieli możliwość podczas 7 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 24.11.2015 r. , 23.05.2016 r.– grupa 3/4-latków; 15.12.2015 r., 10.06.2016 
r. – grupa 5/6-latków. 

 w oddziale w Różankach 08.12.2015 r., 25.05.2016 r – grupa dzieci 5-latków; 20.04.2016r. – grupa 3,4-l 
2. Dzięki współpracy całego personelu przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym zorganizowane 

zostały następujące uroczystości, święta i spotkania : 
 

08.09.2015 r. – DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 
22.09.2015 r. – SPRZĄTANIE ŚWIATA 
30.09.2015 r. – BĄDŹ BEZPIECZNY – WIZYTA PANI DZIELNICOWEJ 
09.10.2015 r. – ZAJĘCIA WARSZTATOWE W MUZEUM 
15.10.15 r. – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 
30.09.15 r.  – WIZYTA PANI POLICJANTKI  
05.11.15 r. – SPOTKANIE Z BIBLIOTEKARKĄ  
09.11.2015 r. – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
17.11.15 r. – DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 
25.11.15 r. – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 
27.11.15 r. – ZABAWA ANDRZEJKOWA 
GRUDZIEŃ – KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY 
07.12.15 r. – MIKOŁAJKI 
09.12.15 r. – „TANIE OZDABIANIE”–WIZYTA W MUZEUM SPICHLERZ 
10.12.15 r. – „DOKTOR DOLLITLE I PRZYJACIELE” – PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 
14.12.15 r. – WIZYTA AKTORKI BOŻENY POMYKAŁY-KUKOROWSKIEJ 
16.12.15 r. – SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 
17.12.15 r. – PRZEDSZKOLAKI W PRACOWNI CHEMICZNEJ IV LO W GORZOWIE WLKP. 
21, 22.12.15 r. – WIGILIA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 
23.11 – 04.12.15 r. AKCJA „GÓRA GROSZA” 
14-15.01.2016 r. – DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
03-04.02.2016 r. – BAL KARNAWAŁOWY 
23.02.2016 r. – KREATYWNE SPOTKANIE W TEATRZE GORZOWSKIM  
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10.03.2016 r. – SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM 
11.03.2016 r. – „DZIECIĘCE ZABAWY Z DAWNYCH LAT” 
16-17.03.2016 r. – „INSTRUMENTY Z DUSZĄ”. WIZYTA W FILHARMONII GORZOWSKIEJ 
18.03.2016 r. – SPORTOWCY Z „AKADEMII PIŁKARSKIEJ – STAL GORZÓW” 
21.03.2016 r. – PRZYWITANIE WIOSNY 
21.03.2016 r. – DZIEŃ POEZJI 
22.04.2016 r. – DZIEŃ ZIEMII 
28.04.2016 r. – PASOWANIE NA HONOROWEGO OBYWATELA GMINY 
04-05.05.2016 r. – DZIEŃ STARŻAKA 
11.05.2016 r. – WYJAZD DO PARKU DINOZAURÓW 
10.05.2016 r. – „PRZAWDZIWY SKARB”- SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY 
18.05.2016 r. – ZWIEDZAMY MUZEUM 
20.05.2016 r. – DZIEŃ MARCHEWKI 
21.05.2016 r. – SŁOWIKI NA KŁODAWSKIEJ MAJÓWCE 
24.05.2016 r. – ROZMOWY Z DZIEĆMI O LĘKU 
25.05.2016 r. – MAJOWY PIKNIK Z KSIĄŻKĄ 
01.06.2016 r. – DZIEŃ DZIECKA 
29 – 04.06.2016 r. – CZYTANIE USKRZYDLA – SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ 
  
3. Odbyły się wycieczki (wyjazdy): 

      Oddział przedszkolny w Wojcieszycach: 
      Grupa 3,4-latków: 

 29.10.2015 r. – wycieczka do lasu, 

 19.11.2015 r. – wyjazd do przedszkola w Różankach na konkurs o bezpieczeństwie, 

 24.02.2016 r. – wyjazd do Teatru w Gorzowie Wlkp na spektakl „Baju baju mój Naj- Naju”, 

 16.03.2016 r. – Wyjazd do Filharmonii w Gorzowie – „Rodzina instrumentów smyczkowych”, 

 05.05.2016 r. – Wyjazd do OSP w Różankach, 

 11.05 2016 r. – Wyjazd do Parku dinozaurów w Nowinach Wielkich, 

 24.05.2016 r. – Wyjazd do Biblioteki w Różankach w ramach realizacji programu CPCD. 
      Grupa 5-latków: 

 09.10.2015 r. – wyjazd do Muzeum - Spichlerz w Gorzowie na warsztaty „Jesień roztargniona malarka”, 

 21.10.2015 r. – wyjazd do biblioteki przy ZS w Różankach, 

 29.10.2015 r. – wycieczka do lasu, 

 19.11.2015 r. – wyjazd do przedszkola w Różankach na konkurs o bezpieczeństwie, 

 04.12.2015 r. – wyjazd do Muzeum – Spichlerz w Gorzowie Wlkp.  na warsztaty „Tanie ozdabianie”, 

 17.12.2015 r. -  wyjazd do IV LO w Gorzowie Wlkp. na zajęcia chemiczne o charakterze warsztatowym, 

 24.02.2016 r. – wyjazd do Teatru w Gorzowie Wlkp na spektakl „Baju baju mój Naj- Naju,” 

 11.03.2016 r.- wyjazd do Muzeum w Gorzowie na warsztaty „Dziecięce zabawy z dawnych lat”, 

 16.03.2016 r. – wyjazd do Filharmonii w Gorzowie Wlkp – „Rodzina instrumentów strunowych”, 

 05.05.2016 r. – wyjazd do OSP w Różankach, 

 11.05.2016 r. – wyjazd do Parku dinozaurów w Nowinach Wielkich, 

 18.05.2016 r. – wyjazd do Muzeum im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp.. 
       
      Oddział przedszkolny w Różankach: 
       Grupa 3,4-latków: 

 07.10.2015 r. - wycieczka do stanicy koła łowieckiego „Wilk” w Różankach, 

 25.04.2016 r.- wyjście do gabinetu dentystycznego w Różankach, 

 06.04.2016 r.- wyjście do Biblioteki w Różankach, 

 11.05.2016 r.- wyjazd do Parku dinozaurów  w Nowinach Wielkich, 

 24.05.2016 r.- wyjście do Biblioteki w Różankach.  
       Grupa 5-latków: 

 07.10.2015 r. - wycieczka do stanicy koła łowieckiego Wilk w Różankach, 
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 09.10.2015 r. – wyjazd do Muzeum - Spichlerz w Gorzowie Wlkp. na warsztaty „Jesień roztargniona 
malarka”, 

 04.12.2015 r. – wyjazd do Muzeum – Spichlerz w Gorzowie Wlkp. na warsztaty „Tanie ozdabianie”, 

 17.12.2015 r. -  wyjazd do IV LO w Gorzowie Wlkp na zajęcia chemiczne o charakterze warsztatowym, 

 11.03.2016 r.- wyjazd do Muzeum w Gorzowie na warsztaty „Dziecięce zabawy z dawnych lat”, 

 17.03.2016 r.- wyjazd do Filharmonii w Gorzowie Wlkp. – „Rodzina instrumentów strunowych”, 

 25.04.2016 r.- wyjście do gabinetu dentystycznego w Różankach, 

 06.04.2016 r- wyjście do Biblioteki w Różankach, 

 11.05.2016 r.- wyjazd do Parku dinozaurów  w Nowinach Wielkich, 

 24.05.2016 r.- wyjście do Biblioteki w Różankach.  
 

4. Podopieczni mieli okazję do wykazania się swoimi  zdolnościami poprzez udział w takich konkursach 
jak: 

        Oddział przedszkolny w Wojcieszycach: 

 19.11.2015 r. – Powiatowy turniej wiedzy o ruchu drogowym „Bezpieczna zerówka”, 

 04.12.2015 r. (termin oddania prac) – Konkurs plastyczny „Na ilustrację kartki świątecznej”, 
organizowany przez CE Filharmonia Gorzowska, 

 26.01.2016 r. Konkurs przedszkolny „Czy znasz tę baśń?”,  

 08.04.2016 r. – Konkurs wokalny „O kłodawskiego słowika”, 

 20.05.2016 r. – Konkurs recytatorski przy ZS w Kłodawie, 

 06.06.2016 r. -  „Każdy z nas wie, jak o zdrowie dbać swe” – quiz, 

  10.06.2016 r. – „Jestem bezpieczny podczas wakacji” – realizacja programu.  
       Oddział przedszkolny w Różankach: 

 23.10.2015 r – „Moja droga do przedszkola”- konkurs plastyczny w ramach realizacji programu, 

 19.11.2015 r. - międzygrupowy „Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym” – program, 
26.11.2015 r. - turniej wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczna zerówka”, 

 04.12.2015 (termin oddawania prac) - konkurs plastyczny  „Na ilustrację kartki świątecznej”  
organizowany przez CE Filharmonię Gorzowską, 

 15.01.2016 r. – „Bezpieczna droga do przedszkola wierszem pisana” - konkurs literacki dla dzieci i  i 
rodziców – program,  

 22.01.2016 r. – Konkurs „Czy znasz te bajki” – realizacja programu, 

 08.04.2016 r. – Konkurs wokalny „O kłodawskiego słowika”, 

 20.05.2016 r. – Konkurs recytatorski w ZS w Kłodawie, 

 06.06.2016 r. -  „Każdy z nas wie, jak o zdrowie dbać swe” – quiz , 

 10.06.2016 r. – „Jestem bezpieczny podczas wakacji” – realizacja programu , 
5. W półroczu 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, 

 PPP w Gorzowie, 

 GOPS w Kłodawie, 

 Rada Sołecka w Różankach i Wojcieszycach, 

 Organ nadzorujący i prowadzący przedszkole. 
6. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony personelu oraz rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 udało się pozyskać dodatkowe fundusze z: 

 Kiermaszu ozdób bożonarodzeniowych przeprowadzonego w obu oddziałach przedszkolnych w 
miesiącu grudniu, 

 Charytatywnego balu karnawałowego - 06.02.2016 . 
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b) 

Działalność przedszkola Bajkolandia w Kłodawie – spotkania, programy i imprezy zorganizowane w roku 
szkolnym 2015/2016: 
PROGRAMY EDUKACYJNE: 
•  Programem wiodącym 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 przyrodniczy „Cztery Pory Roku”. 
• 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. 
IMPREZY: 
1.  „Mali odkrywcy” organizator Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Kodeńskiego. Projekt  „Jabłko” (udział 50   
dzieci  i  2 nauczycielki). 
2.   Projekt ,,Piłka" (1nauczyciel i 25 dzieci). 
3.  „POLSKO-NIEMIECKI DZIEŃ DZIECKA W FALKENHAGEN- 
     WYCIECZKA DO NIEMIEC. 
Działania z Radą Sołecką Kłodawy:    
  -udział w :,,Święcie Niepodległości”, „Choince Sołeckiej”, „Dniu 8 Marca”, Spotkaniu opłatkowym – Jasełkach. 
Konkursy organizowane przez przedszkole: 
• ,,Moja Choinka"  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,  Wójt, sołtys oraz sponsorzy  ). 
• ,,Słowik” konkurs wokalny, wybrane dzieci z grup. 
• „Mam marzenie”- konkurs rysunkowy . 
Udział w konkursach  organizowanych  przez instytucje zewnętrzne: 
-XIX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „W  SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W    
TRZCINIE”.  
-  Między przedszkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Gorzowie Wlkp., dzieci zdobyły wyróżnienie. 
- Między przedszkolny konkurs logopedyczno - recytatorski pod patronatem poradni psychologiczno-   
pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp.- ,,Logopedyczne łamańce" w polskiej literaturze dziecięcej.  
- „Bezpieczne zerówka” -Policja Gorzów Wlkp., 
- „Las o różnej porze roku” - w ramach Projektu ,,Zielone Lubuskie”,  
- „Najpiękniejsze miejsce w naszej okolicy”, 
- „Kraina Smoków”, 
-  Konkurs plastyczny zorganizowany przez Filharmonię w Gorzowie Wlkp. „Moja kartka Świąteczna”, 
- ,,Karpiowe danie - „ Grupa Rybacka, 
- ,,Zdrowe odżywianie” - Wojewódzka Stacja  Sanepid Gorzów Wlkp., 
-  Konkurs na  ,,Kartkę świąteczną" Wojewody Lubuskiego.  
  
 BALE W PRZEDSZKOLU : 
 Bale przebierańców: bal „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. 
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WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLE: 
-do lasu w ramach programu „Poznajemy i chronimy to co blisko nas wodę i las”;  
- nad jezioro - badanie czystości wody, bezpieczeństwo nad wodą; 
-do Nadleśnictwa w Kłodawie wielokrotne wizyty związane ze współpracą; 
 zajęcia w Korsakówce oraz na ścieżce dydaktycznej; 
- 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;  
- 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 „Świnki Trzy”;  
-teatr Art.-Re z Krakowa w przedszkolu bajka ,,Smok Wawelski”;  
-wyjazd do teatru im. Osterwy w Gorzowie na bajkę ,, Królewna Śnieżka";  
- Przedstawienie teatralne „Borsuk Bazyli rusza w miasto”, teatr AMUZADO z Krakowa. Przedstawienie ,,Borsuk        
Bazyli rusza do miasta” w sposób ciekawy i niebanalny realizuje program profilaktyki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 
-wyjazd do teatru na przedstawienie dla dzieci; 
-wyjazd do kina HELIOS  na bajkę ; 
-występy cyrkowe CYRK  w przedszkolu - wesoły świat sztuczek i pokazów; 
- MAGIK w przedszkolu: dzieci poznały sztukę magii i iluzji; 
- Występ Teatru Odnowa z Łośna ,,Baju  baju mój naj naju”. 
-Cykl warsztatów w Muzeum Lubuskim, Filharmonii.  
WYJAZDY DO FILHARMONII NA CYKL ZAJĘĆ MUZYCZNYCH: 
1- poznajemy muzykę poważną; 
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;  
-zajęcia z ceramiki. 
POZNAJEMY ZAWODY – spotkanie z ciekawymi ludźmi: 
-spotkanie z stomatologiem,  
-spotkanie z higienistką, profilaktyka zdrowia i higieny, 
-spotkanie z dietetykiem, zdrowe odżywianie,  
-spotkanie z fizykoterapeutą,  
-spotkanie ze sportowcami, promocja sportu,  
-spotkanie z kominiarzem,  
-spotkanie z lotnikiem, bogacenie wiedzy, rozbudzanie zainteresowań, 
-spotkanie z malarką, rozbudzanie zainteresowań sztuką,  
-spotkanie z wolontariuszem - ENEA,  profilaktyka życia i zdrowia - PRĄD. 
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AKCJE: 
•W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej - Biurem Edukacji Publicznej przedszkole otrzymało gry 
,,Polak Mały" do  każdej   grupy. Gry  w  prosty  sposób  zapoznają  z  polskimi  symbolami  narodowymi:  flagą,   
godłem i słowami hymnu. 
• Cała Polska czyta dzieciom – ogólnopolska akcja czytania,  
• NARODOWE CZYTANIE LITERATURY -współpraca z biblioteką; 
• Sprzątanie Świata –wszystkie grupy; 
• Na ratunek ZIEMI – sprzątanie terenu wokół przedszkola; 
• Akcja ekologiczna ZBIERAMY BATERIE I MAKULATURĘ  
 ,,Zielona szkoła - zielone przedszkole", REBA –recykling; 
• Akcja charytatywna ZBIERAMY NAKRĘTKI dla naszego absolwenta –Tobiasza G.;  
• 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 oraz  sołtysem. Dzieci zaprezentowały  program artystyczny, otrzymały 
upominki oraz dyplomy. 
• Narodowe Czytanie  06.09.2015 r. 
 Odbyła się ogólnopolska akcja publicznego czytania wielkich dzieł literackich w przedszkolu czytała  
 bibliotekarka  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. 
• Spotkanie ze strażakami OSP Kłodawa. 
•  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.  
• Mikołajki 06.12.2015 r. 
WIGILIA w przedszkolu. Katechetka przygotowała przedstawienie jasełkowe, które dzieci prezentowały dla 
rówieśników, personelu i Rady Rodziców. 
• Dzień Babci i Dziadka - styczeń  2016 r. 
Podczas uroczystości na salach w każdej grupie dzieci przygotowały poczęstunek z pomocą rodziców. 
Zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie oraz taneczne.  
• Karnawałowy bal przebierańców.   
Bal przebierańców to nasza tradycja od wielu lat. Odbywa się w karnawale.    
•  Pierwszy Dzień Wiosny - marzec 2016r.  
 Barwny korowód wyruszył nad jezioro z kolorowymi kwiatami i MARZANNĄ.  Po drodze dzieci zagościły  
 w Urzędzie Gminy, odwiedziły 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. 
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•  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM , Tydzień Czytania - CZERWIEC 2016.  
 Do głośnego czytania zaproszono Wójta,  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.  
• Dzień Mamy i Taty - maj 2016. 
Dzieci przygotowały prezenty w Miejskim Ośrodku Sztuki, poczęstunek wspólnie z wychowawcą. Prezentowano 
małe formy teatralne.  
 
FESTYN RODZINNY PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNY  06.2016 : 
-dzięki sponsorom i darczyńcom przygotowano dzieciom z Gminy Kłodawa i ich rodzinom wiele atrakcji; zamek 
dmuchany, przejażdżki konne bryczką, loterie fantowa, konkursy wiedzy, poczęstunek i wiele innych atrakcji. 
- Uroczyste pasowanie na obywatela gminy.  
 W ramach programu ,,Moja mała Ojczyzna" tradycyjnie dzieci kończące edukację przedszkolną ślubują na    
Obywatela Gminy Kłodawa w obecności: Wójta Gminy Kłodawa, Przewodniczącego Rady Gminy, 
Przewodniczącej Komisji Oświaty. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w Kłodawie przy udziale rodziców. 
-Pożegnanie z przedszkolem. 
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów, prezentowanie dorobku artystycznego. 
 
 

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 w Kłodawie w roku szkolnym 2015/16: 

W minionym roku szkolnym kalendarz szkolnych uroczystości był zdominowany imprezami związanymi z 

obchodami 70 – lecia istnienia szkoły w Kłodawie. Inauguracja obchodów jubileuszu szkoły odbyła  

14 października 2015 r. podczas uroczystego apelu. Apel rozpoczął się krótką  prezentacją historii szkoły. 

W ramach obchodów jubileuszu 70 – lecia szkoły w szkole odbyło się wiele ciekawych imprez, spotkań, 

wystaw i wycieczek .Uczniowie wykonywali przeróżne zadania poznając tym samym historię szkoły. 

Powstały wystawy archiwalnych zdjęć, szkolnych kronik , pamiątek oraz ciekawych dokumentów, które 

uczniowie pozyskali podczas wizyty w Archiwum Państwowym. W marcu obchody zakończył Zjazd 

Absolwentów, na który przybyli pierwsi uczniowie szkoły w Kłodawie rozpoczynający edukację  w latach 

1945 – 1950 oraz absolwenci kolejnych roczników. Nie zawiedli również nauczyciele, dyrektorzy i inni 

pracownicy szkoły.  

Rozszerzono współpracę z Regionalnym Ośrodkiem  Debaty Międzynarodowej  w Gorzowie Wlkp. Zajęcia 

edukacyjne dla uczniów gimnazjum w Kłodawie realizowane przez ośrodek stanowiły uzupełnienie szkolnej 

oferty edukacyjnej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii i geografii i innych. 

Realizowane tematy: 

,,Praktyczna realizacja debaty oxfordzkiej’’- wprowadzenie teoretyczne - kl. II, III. 

,,Polacy na świecie’’, ,,Udział Polaków w organizacjach międzynarodowych ’’- kl. III 

,,Współczesne problemy bezpieczeństwa na świecie’’,  

,,Podróż po świecie-prezentacja sylwetki wybranych państw’’. 

,,Praktyczna realizacja debaty oxfordzkiej’’- warsztaty praktyczne kl. II 

,,Praktyczna realizacja debaty oxfordzkiej’’- warsztaty praktyczne kl. III. 

1. Uroczystości szkolne, akcje, apele. 

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

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

- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;  
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- Udział przedstawicieli szkoły – prezentacja programu artystycznego w „Wieczorze pieśni patriotycznej  

  z okazji „Święta Niepodległości”; 

- Organizacja spotkania rodziców dzieci 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, koszykowej ; 

- Organizacji „Festynu Rodzinnego” w ramach Kłodawskiej Majówki; 

-Gminny konkurs recytatorski; 

- Gminny turniej tenisa stołowego; 

- Powiatowy konkurs przyrodniczy  „O krople ze źródła Marii”; 

- Gminny konkurs „Gmina – moja mała ojczyzna”. 

2. Imprezy organizowane w ramach realizacji programu wychowawczego i profilaktyki: 

- program „Owoce w szkole”; 

- program „Szklanka mleka”; 

- „Dzień bez przemocy”; 

- „ Dzień  Otwarty szkoły”; 

         3. Wolontariat w szkole. 

Zrealizowane zadania: 

-Kontynuacja programu ,,Przyjaciel przyjacielowi’’.  

        -Organizacja akcji ,,Podziel się posiłkiem’’ wspólnie z MOPS - indywidualne niesienie pomocy ludziom  

  w  podeszłym wieku.                                                                                           

- Udział w akcji ,,Pola nadziei’’.                                                                                                        

        - Prace porządkowe na grobie Eryki w Marzęcinie.                                                                          

        -Świąteczna akcja ,,Podziel się posiłkiem’’.  

- Kontynuacja akcji ,,Góra grosza’’.   

- Udział w 23 finale WOŚP. 

- Prace porządkowe wolontariuszy w domach i obejściach ludzi w podeszłym wieku.                

- Wyjazd młodzieży do hospicjum.                                                                                                

- Wykonanie dekoracji na konkurs gminny, pomoc logistyczna podczas konkursu.                          

- Czynny udział młodzieży podczas „Dni otwartych szkoły”.                                                                

- Prace porządkowe na grobie Eryki i leśniczego.                                                                                     

        - Udział młodzieży w koncercie charytatywnym na rzecz chorej Emilki z Gorzowa Wlkp. 

         

4. Współpraca z instytucjami: 

- Sąd Rejonowy Wydział do Spraw Nieletnich: występowanie o nadzór kuratora w przypadku  uczniów.  

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp.  

- Niepubliczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Echo”.  

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. ( realizacja programów „Nie pal przy 

mnie proszę” ; „Znajdź właściwe rozwiązanie”). 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie  ( posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ,rozmowy 

indywidualne dotyczące dofinansowania obiadów szkolnych , pomocy materialnej oraz dofinansowania 

wyjazdu na wycieczkę ucznia), doraźna pomoc dla rodzin patologicznych (doradca rodziny).Spotkania  

 w ramach Zespołów Wychowawczych na terenie szkoły.  
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- Ochotniczy Hufiec Pracy – oferta placówki, konsultacje z pracownikiem szkoły celem omówienia przyjęcia    

ucznia do szkoły, rozmowy indywidualne. 

- Centrum Pomocy Rodzinie - redagowanie informacji o uczniach przebywających w rodzinie zastępczej.  

- Komenda Rejonowa Policji -Wydział Prewencji - realizacja serii spotkań w ramach projektu „Bezpieczne 

Gimnazjum” ( narkomania, cyberprzemoc, odpowiedzialność karna małoletnich), indywidualne spotkania z 

rodzicami  uczniów stwarzających  problemy wychowawcze . 

- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.- spotkanie z realizującymi projekt  w 

ramach pomocy rodzicom dzieci uzależnionych od narkotyków i dopalaczy. 

- Współpraca z Zespołem ds. Promocji Zdrowia ( strona internetowa, strona graficzna projektu Szkoła 

Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej, współudział w przeprowadzaniu imprez). 

       b) Działalność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach  

Rok szkolny 2015/2016 był zdominowany przez imprezy, projekty, konkursy i wystawy uświetniające 

obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w Różankach. Nasi uczniowie poznawali historię szkoły 

prowadząc wywiady ze swoimi dziadkami, rodzicami, innymi członkami rodziny oraz sąsiadami. Młodzież 

poszukiwała  fotografii, dokumentów oraz przedmiotów, które oddawały ducha szkoły minionych lat. 

Zgromadzone pamiątki były prezentowane w formie ciekawej wystawy i projektów multimedialnych. 

Wszystkie zebrane materiały posłużyły do napisania i wydania monografii szkoły. 

3 czerwca 2016 r. odbyła się uroczysta gala, którą swoją obecnością zaszczycili liczni goście: Minister 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska, która objęła nad uroczystością honorowy patronat, 

Lubuski Kurator Oświaty - Ewa Rawa, Wójt Gminy Kłodawa - Anna Mołodciak, radni gminy i powiatu, 

dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, sołtysi, przedstawiciele nadleśnictwa, myśliwych, straży pożarnej, 

rodzice uczniów, absolwenci, dawni i obecni pracownicy szkoły. Cześć artystyczna gali została uświetniona 

bardzo bogatym występem artystycznym, przygotowanym przez naszych uczniów oraz absolwentów. 

       Spotkania, programy i imprezy zorganizowane w roku szkolnym 2015/2016: 

Uczniowie Zespołu Szkół w Różankach organizowali i aktywnie uczestniczyli w różnych akcjach i 

uroczystościach okolicznościowych:  

 Święto pieczonego ziemniaka – festyn.  

 Sprzątanie świata – udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Dzień ten był obchodzony pod 

hasłem „Wyprawa - poprawa” Uczniowie wraz z wychowawcami sprzątali wyznaczony teren wokół 

szkoły i inne miejsca  Różanek. Zebrane śmieci odebrał zakład utylizacji odpadów. Ogłoszony został 

całoroczny konkursu zbiórki baterii i makulatury. 

 Uroczystość pasowania pierwszoklasistów. 

 Uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych SP.  

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

  Dzień Chłopaka -  apel.  

 Dzień Edukacji Narodowej -uroczysta akademia w wykonaniu uczniów SP i gimnazjum. 

 Wspomóż psiaki ze schroniska Azorki w Gorzowie” - uczennice z klasy szóstej zebrały w szkole koce, 

karmę dla piesków oraz fundusze, które przeznaczyły na zakup kolejnych ilości pokarmu. Po 

zakończeniu akcji, dziewczęta dostarczyły zebrane rzeczy do schroniska.  

 Spotkanie autorskie z Anną Sakowicz - pisarką, blogerką, autorką książek „Żółta tabletka”, „Złodziejka 

marzeń”, „Szepty dzieciństwa”.  

 Pola nadziei- udział w akcji prowadzonej przez Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. Akcja ma na 

celu szerzenie idei hospicyjnej i zbieranie funduszy na rzecz pacjentów przebywających w hospicjach.  

 „Czym skorupka za młodu”. Uczniowie klasy trzeciej SP brali udział w projekcie Ośrodka Edukacyjnego 

„Celem tych spotkań jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów klas 1-3 szkoły 

podstawowej naukami ścisłymi i przyrodniczymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym 

doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci w oparciu o zasady naukowe. 
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 Oszczędzamy w SKO - konkurs plastyczny pod hasłem: „Na co wydałbyś/wydałabyś pieniądze 

zaoszczędzone w SKO?”. Celem konkursu było uświadomienie uczniom, jakie korzyści daje nam 

oszczędzanie. 

 „Olimpus" -ogólnopolski konkursu przedmiotowy. 

 Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W ramach obchodów tego święta  „Tęczowe Nutki” i 

„Bajkowe Motyle” z Przedszkola w Wojcieszycach odwiedziły szkolną bibliotekę. Dzieci dowiedziały się 

czym różni się biblioteka od księgarni.  

 Pamiętamy o tych, którzy odeszli - zebrano znicze, zorganizowano wyjście na cmentarz, gdzie 

uporządkowano opuszczone  groby, zapalono znicze i złożono wiązanki. 

 Święto Niepodległości - apel przygotowany przez uczniów uczęszczających na koło historyczne.  

 „Moja szkoła w obiektywie”- konkurs fotograficzny z okazji 70-lecia Szkoły Podstawowej w Różankach. 

  Dni Praw Dziecka - uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach dotyczących praw 

zawartych w Konwencji Prawach Dziecka, a także wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: ”Prawa 

dziecka w literaturze”.  

 IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar Pani poseł RP- Elżbiety Rafalskiej oraz Pani Wójt 

Gminy Kłodawa - Anny Mołodciak. W zawodach wzięło udział 31 zawodników w 6 kategoriach 

wiekowych.  

 Spotkane z wybitną absolwentką – dr Kamilą Szulc. Gość niezwykle interesująco opowiadał uczniom o 

badaniach naukowych, które  prowadziła pod kątem chorób Parkinsona i Alzheimera w Stanach 

Zjednoczonych oraz o badaniach nad rakiem mózgu, które obecnie prowadzi w Kanadzie. 

 „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych” – spotkanie z dzielnicowym z II Komisariatu Policji w 

Gorzowie Wlkp. Funkcjonariusz przeprowadził z uczniami klas I-III profilaktyczną pogadankę o 

zagrożeniach czyhających na dzieci oraz udzielił wskazówek jak ich unikać.  

 Gra o Kraków - widowisko edukacyjne dla  uczniów z klas I-VI Szkoły. Prowadzący spotkanie 

pan Stanisław Sielicki przeprowadził dzieci przez tajniki kolejnego prezentowanego tematu, tym razem 

podając historię Krakowa.  

 „Noc w szkole” - Podczas imprezy uczniowie rozwiązywali zagadki matematyczne, doskonalili 

umiejętność  czytania ze zrozumieniem. W programie było jeszcze karaoke oraz rozgrywki sportowe. 

Imprezą pozwoliła uczniom na spojrzenie na szkołę w zupełnie innym świetle. Okazała się też świetną 

okazją do integracji grupy. 

 Mistrz Ortografii - odbył się konkurs ortograficzny dla klas  II-III SP. Celem było zainteresować uczniów 

ortografią języka polskiego. Dyktando odbyło się w dwóch kategoriach: klas drugich i trzecich.  

 Zajęcia edukacyjne z przyrody - spotkanie odbyło się w sali poświęconej przyrodnikowi, leśnikowi 

Włodzimierzowi Korsakowi, w tzw. Korsakówce w Kłodawie. Tam uczniowie mogli zapoznać się z 

pamiątkami i dokumentami dotyczącymi jego życia i działalności.  

 Pomóżmy psom przetrwać zimę – Uczniowie  gimnazjum zorganizowali  zbiórkę wśród społeczności 

szkolnej koców do ocieplenia psich bud w gorzowskim schronisku. 

 Akcja charytatywna „Zapełniamy magazyny św. Mikołaja” - ogłoszono akcję, zbierano zabawki. 

Uczniowie   wraz  z  opiekunami  pojechali  do  Magazynów  w Gorzowie Wlkp., tam przygotowali paczki  

       i rozdali dzieciom z obwodu szkoły. 

 Gimnazjalny turniej w piłce nożnej -  uczniowie z czterech klas gimnazjalnych rozegrali mecze 

systemem każdy z każdym. Podczas zawodów zwracano uwagę na  kształtowanie właściwej postawy 

kibica. 

  „Wiem, o czym czytam”. IV Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły - III szkolny  Konkurs czytania ze 

zrozumieniem.  W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV –VI. 

 IIV Szkolny Konkurs  Wiedzy  o krajach anglojęzycznych -   celem   konkursu  było    propagowanie i 

wzbogacanie  wiedzy o anglosferze.  
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 Mistrz wiedzy humanistycznej 2016 – VII Szkolny Turniej Wiedzy Humanistycznej.  

 Dzień Ziemi - w szkole obchodzono Dzień Ziemi pod hasłem ”Z energią zmieńmy źródła”. Celem działań  

była  promocja  odnawialnych  źródeł  energii,  zachęcanie do  oszczędzania  energii     w domu  

i podkreślanie   potrzeby  dbania  o  nasze  środowisko.  Z  tej okazji  odbyły  się  w  szkole         

podstawowej i gimnazjum klasowe konkursy wiedzy przyrodniczej, podsumowanie zbiórki baterii, 

makulatury, nakrętek i elektro odpadów. 

 V ortograficzna Ortograficzna Corrida dla dorosłych-  konkurs o tytuł Mistrza Ortografii 2016 i puchar 

wójta Gminy Kłodawa oraz I Wicemistrza i puchar dyrektora Zespołu Szkół w Różankach.  

 „Wakacje bez zagrożeń”.  

 Szkolny Dzień Patrona.  

 Dzień Języków Obcych - uroczystość obejmowała prezentacje osiągnięć  całej społeczności szkolnej w 

ramach nauki języków obcych.  

 Dzień Ortografii- na apelu szkolnym dokonano podsumowania całorocznego konkursu ortograficznego w  

gimnazjum.  Wybrano  mistrza  ortografii  w  poszczególnych  klasach  oraz  najlepszą  klasę. 

 II Szkolny Festiwal Podróży - w tegorocznej edycji szkoła gościła pana Zbigniewa Samulskiego , który 

zafascynował uczniów opowieścią o Senegalu. Uczniowie klasy drugiej gimnazjum realizujący projekt 

:”Pasja Podróżowania” przedstawili wspomnienia z wycieczki gimnazjalistów do Heide Parku.  

 Uwolnij książkę - akcja polega na przekazywaniu przeczytanych, niepotrzebnych już książek osobom, 

które chciałyby z nich skorzystać. 

 Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Różankach. 

 Cykliczne spotkania z Małą Akademią Jazzu. 

 Udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży. 

       

W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęto lub kontynuowano realizację projektów:  

 

1. Uczestnictwo w Projekcie Edukacyjnym „ Lepsza szkoła” z języka polskiego organizowanego przez 

GWO. Udział w projekcie pomaga  weryfikować  wiedzę uczniów, a dzięki   szczegółowym raportom              

porównać wyniki swoich uczniów  z wynikami klas z całej Polski  i zaplanować  pracę. 

2. Projekt „Dojrzały Szóstoklasista” – ma na celu optymalne przygotowanie uczniów do sprawdzianu – 

realizowany jest w klasach IV-VI . 

3. Projekt „ Badanie wyników nauczania w gimnazjum” – ma na celu podnieść wiedzę i umiejętności 

uczniów gimnazjum. 

4. Mały Mistrz – projekt skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest 

propagowanie aktywnej postawy.  

5. Książki naszych marzeń - program umożliwił pozyskanie książek w celu promocji czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.  

6. „Owoce i warzywa w szkole”. 

7. „Mleko w szkole”.  

8. „Młody Ekonomista – postaw na rozwój”. Projekt realizowany z  Narodowym Bankiem Polskim w 

ramach programu edukacji ekonomicznej.  

 

Osiągnięcia uczniów: 

 Tytuł laureata Aleksandra Knobla, ucznia klasy 6 SP w Konkursie przedmiotowym  z języka 

angielskiego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, 

 II miejsce w piłce siatkowej dziewcząt w Powiatowej Spartakiadzie  Młodzieży, 

 I miejsce dla Katarzyny Burzyńskiej, II miejsce dla Pauliny Stasiak i  III miejsce dla Marii Wilczyńskiej w 

Konkursie o Kłodawskiego Słowika, 
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 XI miejsce wśród dziewcząt do lat 10 dla Katarzyny Kuczyńskiej w Mistrzostwach Polski Młodzików w 

szachach, 

 prezentowanie Polski przez Katarzynę Kuczyńską na Indywidualnych Mistrzostwach Europy Juniorów 

w  szachach ( Praga, 17-28 sierpnia 2016 r.),  

 Gminny konkurs - Moja Mała Ojczyzna, 70-lat Szkół w Kłodawie i Różankach Justyna Karaczun - I 

miejsce w kategorii praca plastyczna uczniów klasy I-III.  

 III Gminny Konkursu Recytatorski w Kłodawie - Dawid Kołodziejski - laureat 

 Gminny Turniej Tenisa Stołowego- w kategorii szkoły podstawowej: I miejsce dla Nikoli Kurczyk, 

III miejsce - Julia Rydzaj. W kategorii gimnazjum: II miejsce - Wiktor Majewski. 

 

       Wycieczki, wyjazdy edukacyjne i integracyjne: 

 Ujście Warty - zajęcia w Parku Narodowym  w Chyrzynie, pierwszą godzinę uczniowie spędzili na 

prezentacji z pokazem slajdów, poprowadzonej przez pracownika Parku, a dotyczącej ptaków i roślin. 

Potem obserwowali  aktualnie przebywające ptaki tj. żurawie, gęś zbożową, kormorany. Odkrywali 

tajniki wiedzy na ścieżce edukacyjnej „Ptasim Szlakiem”. 

 Wyjazd społeczności szkolnej na coroczny zjazd szkół im. Jana Pawła II.  

 Zajęcia w Laboratorium Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach - sześciogodzinne  

zajęcia  w  laboratorium  Gorzowskiego  Ośrodka  Technologicznego w Stanowicach.  

 Kłodawska Majówka – udział w plenerowej gminnej imprezie pt: ”Kłodawska majówka”. Uczniowie wzięli 

udział w licznych konkursach. 

 Gminny turniej tenisa stołowego w Kłodawie - uczniowie wzięli udział w Turnieju Tenisa. Uczniowie 

szkoły podstawowej odnieśli sukces, zdobywając I miejsce. 

 Wyjazd na Targi Edukacyjne - uczniowie klasy III uczestniczyli w Gorzowskich Targach Edukacyjnych 

„Co dalej, Gimnazjalisto?”.  

 Wycieczka do stacji meteorologicznej w Gorzowie - uczniowie zapoznali się i utrwalili zagadnienia 

meteorologiczne realizowane na lekcjach oraz poznali sposoby pracy i drogę kształcenia 

meteorologów. 

 Wyjazdy na basen i lodowisko. 

 Wycieczka do Szczecina - uczniowie klas 4-6 SP mieli okazję zwiedzić: m.in. Zamek Książąt 

Pomorskich, Katedrę św. Jakuba, Plac Orła Białego, Kościół Świętego Piotra i Pawła, Wały Chrobrego.  

 Wycieczka do Trójmiasta - dwudniowa wycieczka klasy III i VI SP.  

 Wycieczka do Heide Parku.  

 Wycieczka do Wielkopolski - Poznań, Rogalin i Kórnik.  
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