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Wstęp 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2014/2015 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 2014/2015  
(wg stanu na 30.08.2015r.) 

 
 

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 2014/2015 do przedszkoli publicznych w Gminie Kłodawa uczęszczało 196 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 2014/2015 wszystkie dzieci przedszkolne korzystały z pełnego wyżywienia. Dla rodziców 49 

dzieci zrefundowano koszty posiłków. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1. Dzieci przedszkolne

Lp. Dane dotyczące dzieci przedszkolnych
Przedszkole w 

Wojcieszycach

Przedszkole w 

Klodawie

1. Liczba dzieci 96 100

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) 4/96 3/100

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

4. Liczba dzieci uczestniczących w: 0 0

4.1. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 10 8

4.2. zajęciach rewalidacyjnych 0 0

4.3. zajęciach logopedycznych 24 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: 92 100

5.1. języka angielskiego 92 100

5.2. języka niemieckiego 0 0

5.3. języka innego (jezyk …..) 0 0

6. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 95 100

6.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 25 24
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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 157 312

2. Liczba oddziałów 7 15

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 51 200

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych: 19 26

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 15/177 20/240

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 4/62 6/110

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 58 185

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 1 5

5.3. zajęciach logopedycznych 14 0

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 14 27

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 0 4

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 0 0

5.7. nauczaniu indywidualnym 1 2

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 157 312

6.1. języka angielskiego 157 312

6.2. języka niemieckiego 0 0

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów, którzy otrzymali wyprawki szkolne 16 18

8. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 34 96  
 
 

W roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych w Gminie Kłodawa uczęszczało 467uczniów. Zostało 

utworzone 22 oddziały. W żadnej z placówek nie utworzono oddziału integracyjnego. 

Ofertą zajęć pozalekcyjnych objęto 417 uczniów, uczęszczających na zajęcia w ramach różnych kół 

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

172 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 469 uczniów. 
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II.3. Uczniowie gimnazjów: 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów gimnazjów
ZS Kłodawa ZS Różanki

1. Liczba uczniów 110 68

2. Liczba oddziałów 5 4

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 70 30

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych:

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 4/32 13/143

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 2/42 3/54

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 9 16

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 0 0

5.3. zajęciach logopedycznych 0 0

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 0 0

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 2 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: 110 68

6.1. języka angielskiego 110 68

6.2. języka niemieckiego 110 68

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 38 15  

 

W roku szkolnym 2014/2015 do gimnazjów z Gminie Kłodawa uczęszczało 178 uczniów. Utworzone zostało 

9 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 175 uczniów. Z zajęć sportowych skorzystało łącznie 96 

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 2014/2015 – 53 uczniów korzystało z wyżywienia w szkołach, a 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 
w Kłodawie 

Przedszkole w 
Wojcieszycach 

1. Liczba nauczycieli zatrudnionych: 6 7 

 1.1   w pełnym wymiarze 5 6 

 1.2   w niepełnym wymiarze 1 1 

2. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego: 6 7 

 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:   

 3.1     psychologowie 0 0 

 3.2     logopedzi 0 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 1 2 

 

III.2. Nauczyciele zespołów szkół: 

IV.2. Nauczyciele Zespołów Szkół

ZS Kłodawa ZS Różanki

Liczba nauczycieli zatrudnionych: 35 28

1.1. w pełnym wymiarze 29 18

1.2. w niepełnym wymiarze 6 10

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego: 35 28

2.1. stażyści 1 1

2.2. kontraktowi 7 2

2.3. mianowani 6 3

2.4. dyplomowani 24 21

Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:

3.1. bibliotekarze 25/30 0,5

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

4.3. nagroda Wójta Gminy 2 3

Dane dotyczące nauczycieli i kadry pedagogicznej
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ROZDZIAŁ IV 
Proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 
Przedstawione dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  
 

IV.1. Prezentacja wyników egzaminów w szkołach podstawowych  
 

W kwietniu 2015r. 64 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 z podziałem na umiejętności 
 
 
 
Charakterystyka 

Średnia za 
sprawdzian 

W % 

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 64,94 0,63 7,65 5,45 4,46 2,73 4,87 

Woj.lubuskie 64,60 0,63 7,72 5,71 4,49 2,72 4,89 

Pow. gorzowski 64,85 0,62 7,47 5,36 4,38 2,71 4,89 

Gm.Kłodawa 58,03 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 % w poszczególnych szkołach na terenie gminy. 
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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 26,7 58,5 14,9 

Deszczno 23,1 58,6 18,3 

Kłodawa 31,3 51,7 17,0 

Kostrzyn n/O 12,4 63,1 24,5 

Lubiszyn 30,6 51,0 18,4 

Santok 37,6 55,1 7,4 

Witnica 27,8 57,8 14,5 

 

 

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 2015r. 46 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 62,36 58,85 48,70 46,32 65,12 47,94 55,81 36,29 
Woj.lubuskie 62,02 59,28 48,07 45,84 64,88 50,36 57,12 35,34 
Pow. 
gorzowski 

60,40 60,07 47,18 45,98 63,94 47,95 56,03 30,26 

Gm.Kłodawa 64,04 65,41 52,00 49,30 70,12 51,36 84,75 - 

 
W gminie Kłodawa średnie wyniki egzaminu ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2014/2015 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 

59,50 64,15 46,75 38,80 60,45 39,60 - 

Gimnazjum 
Kłodawa 

67,54 66,38 56,04 57,38 78,91 62,05 84,75 

Średni wynik 
powiatu 
gorzowskiego 

60,40 60,07 47,18 45,98 63,94 47,95 56,03 

Średni wynik 
gminy Kłodawa 

64,04 65,41 52,00 49,30 70,12 51,36 84,75 

 
 
 
Losy absolwentów gimnazjów gminy Kłodawa. 

 
Spośród 46 uczniów, którzy ukończyli gimnazja blisko 35% kontynuować będzie naukę w liceach                                              
ogólnokształcących, 40% odsetek w technikach i ok. 25% w szkołach zawodowych. 
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ROZDZIAŁ V 
Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym w roku szkolnym 2014/2015 
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych: 
V.1 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji
Poniesione 

nakłady w zł

1. Remont kominów, remont z malowaniem parteru VII-VIII. 2015 127.946,74

2. Zabezpieczenie sterowników kotłów VI.2015 17.207,70

3. remont łazienek VII-VIII.2014 27.500,00

4. remont łazienek VII-VIII.2015 55.000,00

5. boisko szkolne VII-VIII.2015 33.015,76

6. Remont budynków Wojcieszyce, Różanki 2014/2015 929.840,97

7. montaż grzejników VII.2015 3.000,00

8. przyłącze wodociągowe VIII.2015 8.610,00

9. ułożenie płytek w piwnicy IX.2015 1.230,00

10. ocieplenie ścian i przełozenie chodnika VII,VIII.2015 20.295,00

ZS Różanki

ZS Kłodawa

Przedszkole Wojcieszyce

Przedszkole Kłodawa

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 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 27 26

2. liczba tablic interaktywnych 5 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 20

2. liczba tablic interaktywnych 4 3

3. inne urządzenia multimedialne 8 8  
 



 14 

 
 
 
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 2014/2015r. 
 
W roku szkolnym 2014/2015 edukacją przedszkolną w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem 
Zamiejscowym w Różankach  w czterech grupach, objętych było 96 dzieci.  
1. Oddziały pracowały na następujących Programach wychowania przedszkolnego: 
• 3,4-latki Wojcieszyce: „Dziecko w swoim żywiole” wyd. Nowa Era 
• 5,6-latki Wojcieszyce: „Od przedszkolaka do pierwszaka” wyd. WSiP 
• 3,4-latki Różanki : „Nasze przedszkole” wydawnictwa MAC 
• 5,6-latki Różanki: „Nasze przedszkole” wyd. MAC 
Wzbogacając ofertę edukacyjną w naszych oddziałach przedszkolnych realizowaliśmy następujące działania 
projektowe i programy ogólnopolskie rozwijające zainteresowania dzieci: 
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”  
• „Akademia Aquafresh”  
• „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
• „Bezpieczne dziecko – Bezpieczne przedszkole” 
• „Akademia zdrowego przedszkolaka” 
2. Rodzice naszych podopiecznych mieli możliwość podczas 12 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 13.01.2015 r. – grupa 3/4-latków; 16.01.2015 r. – grupa 5/6-latków;    05.02.2015 r. 
– grupa 3/4 i 5/6 – latków; 22.04.2015 r. – grupa 3/4 i 5/6 – latków, 
• w oddziale w Różankach 08.12.2014 r. - grupa 3/4 i 5/6-latków; 18.03.2015 r –grupa 5/6-latków; 30.03.2015 r.  
– grupa 3/4 - latków; 14.04.2015 r. – grupa 3/4 - latków; 27.04.2015 r. – zajęcia otwarte, koleżeńskie – grupa 3/4  
- latków. 
 
3. Dzięki współpracy całego personelu przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym zorganizowane zostały 
następujące uroczystości, święta i spotkania : 
• DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA: 19 września 2014 r. – tego dnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień 
Przedszkolaka. Dzieci oraz pracownicy przedszkola ubrani byli w stosowne kolory, nawiązujące do bardzo 
radosnego święta. Po śniadaniu w doskonałych humorach dzieci z     oddziałów     przedszkolnych w Różankach  
i w Wojcieszycach zebrały się na placu przedszkolnym. Po krótkim wprowadzeniu przez dyrektor i objaśnieniu 
dzieciom celu spotkania, przedszkolaki  wszystkich grup odśpiewały piosenkę – hymn przedszkola „Wesoła 
Gromada" oraz zostały zaproszone do wspólnej zabawy. O godzinie 10.30 wraz z przybyłymi gośćmi, oraz 
rodzicami wyruszyliśmy z przedszkola ze śpiewem i akompaniamentem instrumentów                               
perkusyjnych na „wesoły spacer”. Barwny korowód wzbudził zainteresowanie przechodniów i okolicznych 
mieszkańców. 
• SPRZĄTANIE ŚWIATA: 22 września 2014 r. -  nasze przedszkolaki w atmosferze emocjonalnego 
zaangażowania uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę i teren przedszkolny. Dzieci były 
pełne entuzjazmu, prześcigały się w noszeniu worków. „Uzbrojone" w rękawice ochronne i plastikowe worki na 
odpady ochoczo wypatrywały nieczystości. Naszej akcji przyświecało motto: „Jeśli świat będzie czysty - zdrowa 
będzie żywność, powietrze, woda". 
• DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO – SPOTKANIE Z POLICJANTEM: 23 września 2014 r. naszych 
przedszkolaków odwiedził policjant z Wojewódzkiej Komendy Policji w Gorzowie Wlkp. Natomiast 25 września 
dzielnicowa    Gminy    Kłodawa.   Policjanci    zajmujący   się       sprawami       prewencji     rozmawiali z dziećmi  
o bezpieczeństwie na drogach, przypominali, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, zachować się, gdy 
zaczepi nas ktoś obcy i jak uniknąć ugryzienia przez psa. Podkreślono znaczenie noszenia ubrań i obuwia 
posiadającego elementy odblaskowe. Dzieci w prezencie dostały znaczki odblaskowe, które od razu przypięły do 
kurtek    i   plecaków.  Od   tego  dnia   na   pewno   żaden  przedszkolak   nie   będzie   obawiał   się     spotkania  
z funkcjonariuszem. Policjant będzie kojarzył się z osobą, do której można zwrócić się o pomoc. 
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• REKORD GUINESSA: 30.09.2014 r. - nasze przedszkole, już po raz trzeci  brało udział w ogólnopolskim 
programie profilaktyki dbania o higienę jamy ustnej „Akademia Aquafresh". W tegorocznej edycji „Akademii..." 
postanowiliśmy włączyć się do próby ustanowienia Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby 
w  tym samym czasie. Rekord ustanowiliśmy 30 września 2014 r. o godzinie 12:00. Przez 2 minuty 313328 dzieci 
w  całej Polsce  szczotkowało ząbki.  Pobiliśmy    rekord  Guinnessa, który  został ustanowiony  w Indiach,  gdzie  
177 000 osób w jednym czasie myło zęby. 
• ZAJĘCIA W MUZEUM: 03.10.2014 r. - „Bajkowe Motyle" z Różanek zainaugurowały cykl spotkań 
warsztatowych w gorzowskim muzeum „Spichlerz" i wzięły udział w zajęciach muzycznych pt. ,,Co nam w duszy 
gra". Zajęcia rozpoczęły się krótką prezentacją instrumentów muzycznych, w czasie której dzieci przypomniały 
sobie    ich    wygląd  i nazwy. Następnie przedszkolaki zasiadły do stołu  warsztatowego aby wykonać książeczki  
z wizerunkiem omawianych instrumentów. 
• SPOTKANIE Z DIETETYKIEM: 15.10.2014 r.  -   przedszkolaki   z   oddziału   w   Różankach   i  Wojcieszycach,  
w ramach udziału w ogólnopolskim programie „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” spotkały się z panią dietetyk 
która, zapoznała dzieci z piramidą zdrowego żywienia i omówiła produkty zdrowe oraz szkodliwe. Gość 
przedstawił skutki złego odżywiania (otyłość, próchnica, anemia, zmęczenie). Zachęcała także do aktywnego 
wypoczynku,  uprawiania  sportu,  picia  dużej  ilości  wody,  zjadania  witamin w  naturalnej  postaci  tzn.  warzyw  
i owoców. 
• PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA: 16.10.2014 r.- w „Wesołej Gromadzie” odbyła się uroczystość pasowania 
na przedszkolaka. W czwartek 16 października ślubowanie złożyły dzieci uczęszczające do oddziału                            
w Wojcieszycach, a w dniu następnym pasowane na przedszkolaka były dzieci w Różankach. Na uroczystość 
przybyli zaproszeni goście, na czele z Rodzicami i Wójtem Gminy. Pasowanie na przedszkolaka to przeżycie 
ważne dla dzieci, ich rodziców, jak i całej społeczności przedszkolnej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
zaprezentowały swoje umiejętności. Wspaniale śpiewały piosenki i pięknie recytowały wierszyki. 
• „FRANKLIN I KÓŁKO PRZYRODNICZE”: 21.10.2014 r. - W ramach realizacji projektów edukacyjnych „Cała 
Polska Czyta Dzieciom" oraz „Kubusiowi Przyjaciele Natury", dzieci z przedszkola w Wojcieszycach i Różankach 
odwiedził przedstawiciel z Nadleśnictwa Kłodawa. Przeczytał książeczkę pod tytułem „Franklin i kółko 
przyrodnicze". Zielony żółw Franklin znany jest dzieciom na całym świecie z serii powszechnie lubianych 
książeczek oraz popularnych filmów animowanych. Każdy tomik to osobna historia o niezwykle ważnych 
sprawach z życia przeciętnego kilkulatka. Postacie wykreowane przez autorki są wzorcem nie tylko dla dzieci, 
lecz także dla rodziców, a ich przeżycia pozwalają odnaleźć się w niełatwych sytuacjach życiowych. Żółw 
Franklin stał się od dziś nowym przyjacielem dzieci i z wielką niecierpliwością będziemy czekać na kolejne 
historyjki z jego życia.  
• DZIEŃ CZYŚCIOCHA: 29, 30.10.2014 r. - 29 października w oddziale przedszkolnym w Różankach i 30 
października   w   oddziale   przedszkolnym    w   Wojcieszycach,     zorganizowaliśmy „Dzień Czyściocha "Dzieci  
z wielkim zaangażowaniem, radością i ciekawością oczekiwały tego dnia. Rankiem, gdy pojawiały się, w salach 
zrobiło się jaśniej od bieli bijącej   z ich bluzeczek i koszulek. Biały kolor symbolizował zdrowie i czystość. W tych 
dniach przedszkolaki utrwalały prawidłowe nawyki higieniczne i zasady dbania o czystość. Był teatrzyk 
kukiełkowy, piosenki i wiersze, zagadki i zabawy ruchowe. Dużo atrakcji dostarczyła zabawa „Czarodziejski 
worek", a w nim ukryte przedmioty związane z utrzymaniem czystości i higieny osobistej. Z udzielonych 
odpowiedzi wynikało, że zgromadzone w „czarodziejskim worku" przedmioty są dobrze znane dzieciom i nie 
sprawiły im trudności przy rozpoznawaniu. Mamy nadzieję, że organizowane cyklicznie przez kolejne lata 
przedszkolne „Dni Czyściocha" będą doskonałą i trafną formą utrwalania zachowań prozdrowotnych u dzieci. 
• DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH – SPOTKANIE Z URZĘDNIKIEM GMINY : 31.10.2014 r. – 
w tym dniu odwiedził naszych przedszkolaków w Różankach i Wojcieszycach pani, która zajmuje się w Urzędzie 
Gminy Kłodawa między innymi sprawami Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie odbyło się w ramach 
realizacji ogólnopolskiego programu „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Przedszkole", który realizowany jest w 
naszym przedszkolu. Gość zapoznał dzieci z ciekawostkami związanymi z pracą zawodową strażaków, 
przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy czy wypadku. Dzieci 
dowiedziały się w jakich okolicznościach można wezwać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary ale są 
także wzywani do np. wypadków drogowych. 
• ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI: 06.11.2014 r.  -   w    oddziałach   przedszkolnych w Wojcieszycach i Różankach,  
w obecności rodziców, dziadków, władz gminy w osobach Pani Wójt, Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych 
Gminy Kłodawa, Sołtysów obu wsi, odbyły się uroczyste apele z okazji Święta Niepodległości. Wszystkie dzieci 
miały przypięte kotyliony w barwach biało – czerwonych. Słowem i piosenką oddały szacunek symbolom 
narodowym. W ten sposób umożliwiamy dzieciom nabywanie poczucia przynależności narodowej i kształtujemy 
właściwe postawy już od najmłodszych lat. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest 
nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakami i miłości do kraju ojczystego.  
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• OTWARCIE ŚWIETLICY W RÓŻANKACH:12.11.2014 r. - „Misie" i  „Motyle"  z   Różanek  wzięły  czynny  udział  
w uroczystości otwarcia nowej świetlicy w naszej wsi. Po uroczystym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu 
budynku, dzieci z oddziału przedszkolnego w Różankach przedstawiły gościom krótki program artystyczny. Były 
pięknie wyrecytowane wiersze, wyśpiewane wesoło piosenki i taniec laleczki z misiem. Zielony smok – symbol 
naszej „Wesołej Gromady", wprowadził wszystkich uczestników uroczystości w świat bajki, w którym każdy czuje 
się dobrze. 
• ILUZJONISTA W PRZEDSZKOLU:   14.11.2014 r.    –    tego    dnia     odwiedził    naszą   „Wesołą   Gromadę"  
w Wojcieszycach i Różankach iluzjonista, nazwany przez dzieci „Prawdziwym Czarodziejem". Dał nam wszystkim 
pokaz magii - iluzji i czarów. Występ takiego artysty to wielka atrakcja dla dzieci. Magik dostarczył wszystkim 
sporo satysfakcji i humoru. Dzieci miały możliwość przeżycia czegoś niezwykłego, tym bardziej, że aktywnie 
uczestniczyły w przedstawieniu. Nauka magii cieszyła się ogromnym powodzeniem. Przez cały występ na małych 
buziach widzów malował się uśmiech. Występ był udany i przyniósł przedszkolakom wiele radości. 
• „FRANKLIN I KOMPUTER”: 19.11.2014 r. - po raz drugi, dzieci    z oddziałów przedszkolnych w Wojcieszycach 
i Różankach spotkały się ze swoim przyjacielem żółwiem Franklinem. Przedszkolaków odwiedził zaproszony 
gość, któremu świat wirtualny nie jest obcy, a mianowicie pan  informatyk. Zaprezentował dzieciom książeczkę pt. 
„Franklin i komputer". Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały utworu, odpowiadały na pytania dotyczące 
jego treści oraz oceniały zachowanie tytułowego bohatera. Z racji tego, że w obecnych czasach komputer nie jest 
obcy nawet dzieciom przedszkolnym, mogły się one wypowiedzieć w tej kwestii.   Z chęcią opowiadały o swoich 
„komputerowych doświadczeniach". Mówił dzieciom o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania 
komputera oraz dawał wskazówki, jak należy właściwie z niego korzystać.  
•  OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA: 20.11.2014 r.- po raz pierwszy w naszym kraju obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie 7 listopada tego roku podjął Sejm RP. Z tej okazji 
przedszkolaki z „Wesołej Gromady" miały specjalne zajęcia edukacyjne, podczas których poznały przysługujące 
im prawa. Dziecko    jest    małym  człowiekiem, posiada własne uczucia, które należy szanować – między innymi  
o tym przekonywały zwierzątka w teatrzyku zorganizowanym u „Wesołych Misiów" w Różankach. Była też 
wspólna zabawa przy muzyce i kolorowe prace plastyczne. „Bajkowe Motyle" zostały zaproszone do Zespołu 
Szkół w Różankach, aby wspólnie ze starszymi kolegami obejrzeć bardzo pouczający film, opisujący przygody 
małego króla Maciusia Pierwszego. Z dziećmi  z oddziału w Wojcieszycach o prawach dziecka rozmawiała pani 
dyrektor. Zorganizowane pod tym hasłem zajęcia i zabawy miały na celu nie tylko uświadomienie dzieciom, że 
mają swoje prawa, ale też uczyły, jak z nich korzystać. 
•  WIZYTA STOMATOLOGA: 21.11.2014 r. - w oddziale przedszkolnym w Wojcieszycach gościliśmy  panią 
stomatolog. Pani chętnie odpowiadała na wszystkie nasze pytania związane z higieną jamy ustnej. Dzieci 
dowiedziały się, co to jest próchnica i dlaczego psują się zęby oraz, jak prawidłowo należy je czyścić. 
Przedszkolaki miały okazję poznać, zobaczyć oraz dotknąć przedmioty, którymi posługuje się dentysta w swojej 
pracy. Po zakończeniu spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i podziękowaliśmy paniom dentystkom za miłą 
wizytę wręczając drobny upominek.  
• ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA: 25.11.2014 r. - przedszkolaki w Różankach postanowiły uczcić 
urodziny swoich najlepszych przyjaciół i z tej okazji zorganizowały wspaniały bal z udziałem ukochanych 
przytulanek. Nie obyło się bez urodzinowego tortu z zimnymi ogniami. Wizyta pani bibliotekarki wprowadziła 
dzieci w świat przygód i wędrówek Misia Uszatka Cz. Janczewskiego. W przedszkolu w Wojcieszycach uroczysty 
dzień rozpoczął się od układania przyniesionych misiów w „Krainie Pluszowego Misia". Przedszkolaki zostały 
zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie recytowały „Życzenia dla 
Misia", oraz wiersz „Miś" J. Brzechwy. Bawiły się przy piosenkach o misiach. Dla dzieci w tym dniu w obu 
oddziałach przedszkolnych  przygotowano wiele atrakcji: zabawy, konkursy, quizy. Była wspólna zabawa,  radość  
i cudowna atmosfera.  
• AKCJA ZBIERANIA NAKRĘTEK: CAŁE PÓŁROCZE - oddział przedszkolny w Różankach uczestniczy w akcji 
zbierania plastikowych nakrętek. W tę akcję może zaangażować się każdy. Wystarczy zbierać plastikowe 
nakrętki po artykułach spożywczych, czy też chemicznych. Jesteśmy zauważani w tym, że pomagamy. Liczy się 
każda nakrętka. WARTO POMAGAĆ!!! 
• SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM ZUO W GORZOWIE WLKP.: 26.11.2014 r. – odwiedził nas pracownik, 
pracujący w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., który we wszystkich grupach przedszkolnych 
przeprowadził zajęcia mające na celu wzbogacić wiedzę dzieci na temat ekologii. Przedszkolaki dowiedziały się, 
jakie informacje kryje w sobie pojęcie ekologia i segregacja. Zajęcia tego rodzaju przyczyniają się do 
podnoszenia świadomości ekologicznej, a także kształtowania właściwych postaw związanych z ochroną 
środowiska     wśród    najmłodszych.  Na    koniec spotkań dzieci uroczyście złożyły przysięgę ,,małego ekologa"  
i otrzymały odznakę ,,Przyjaciela przyrody". 
• ANDRZEJKI: 28.11.2014 r.- w zaczarowany świat magii i wróżb przeniosły się dzieci z Publicznego Przedszkola 
w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach. W piątek 28 listopada w placówkach zorganizowano 
tradycyjne Andrzejki. Na uroczystości pojawiły się wróżki i czarodzieje w przepięknych  kolorowych  kostiumach. 
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Panie nauczycielki - wróżki, przepowiadały dzieciom przyszłość, m.in. jaki zawód będą wykonywać, gdzie udadzą 
się w podróż, czy też czego powinny się wystrzegać. Nie zabrakło też ustawiania bucików. Czas pomiędzy 
wróżbami urozmaicały zabawy przy piosenkach z repertuaru dziecięcego. Andrzejkowe zabawy dostarczyły 
wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji.  
• SPOTKANIE Z PANIĄ ALEKSANDRĄ POPIOŁEK: 03.12.2014 r. -   w ramach realizacji projektu: „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury"  pracownik Nadleśnictwa w Kłodawie opowiadała, że dokarmianie ptaków to nie tylko sposób 
na zrobienie czegoś pożytecznego i wartościowego, ale również okazja na pogłębienie wiedzy o ptakach, ich 
różnorodności oraz pięknie. W prezencie otrzymaliśmy smakowe kulki, które obiecaliśmy powiesić ptakom, jak 
tylko spadnie pierwszy śnieg. 
• WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA: 05.12.2014 r. - „Wesoła Gromada" w Różankach i Wojcieszycach, gościła w 
swoich murach niecodzienną osobę. To Święty Mikołaj w dniu swoich imienin zawitał do naszych 
przedszkolaków. Przygotowania do niecodziennej wizyty rozpoczęliśmy już dzień wcześniej od wysłuchania 
legendy,    zaprezentowanej   w    każdej   z     grup przez dyrektor. W nastrój spotkania wprowadziły nas wiersze  
i piosenki świąteczne przygotowane dla gościa, mnóstwo rysunków i laurek oraz magiczny wystrój sal 
przedszkolnych. Przedszkolaki w wielkim napięciu wyczekiwały pojawienia się brodatego gościa, a jego wejście 
przywitały oklaskami. Mikołaj w biskupim stroju obdarował dzieci prezentami i prosił o czynienie dobrych 
uczynków dla innych tak, by w święta Bożego Narodzenia mógł dostarczyć pod choinkę jeszcze większe worki 
upominków.  
• „FRANKLIN PRZYGOTOWUJE ŚWIĘTA”:    12.12.2014 r. -   w    oddziałach   przedszkolnych    w   Różankach  
i Wojcieszycach,  o przygodach  Żółwia Franklina i jego świątecznych przygodach i przygotowaniach czytały 
panie kucharki. Po wysłuchaniu przedszkolaki rozmawiały o tym, jak wyglądają przygotowania przedświąteczne 
w ich domach. 
• JASEŁAKA (ROZSTRZYGNIĘCIE RODZINNEGO KONKURSU „ANIOŁY”, LICYTACJA OZDÓB 
BOŻONARODZENIOWYCH): 15, 16.12.2014 r. - dnia 15 grudnia, w obecności zaproszonych gości, w tym 
rodziców, dziadków i opiekunów naszych wychowanków, atmosferę świąt oddało przedstawienie jasełkowe, 
wystawione w Świetlicy Wiejskiej    w Różankach. W specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej 
scenografii nawiązującej do Betlejem, dzieci przedstawiły narodziny Chrystusa.  Mali aktorzy z dużym przejęciem  
i poświęceniem odtworzyli swoje role. Po wspólnym odśpiewaniu kolęd przez widzów i aktorów miało miejsce 
składanie życzeń i podziękowań za włączenie się w przygotowania tak wzniosłego wydarzenia. Po spotkaniu 
jasełkowym odbyło się podsumowanie II edycji Konkursu Rodzinnego „ANIOŁY". Dyrektor w towarzystwie 
sekretarza gminy wręczyła dyplomy oraz upominki uczestnikom konkursu, ufundowane przez Wójta. Spotkanie 
zakończyła licytacja aniołów oraz przepięknych, wykonanych przez rodziców i dzieci ozdób świątecznych. Dnia 
16 grudnia odbyło się także spotkanie jasełkowe w oddziale przedszkolnym                                      
Wojcieszycach. Dzieci zaprezentowały rodzicom, dziadkom przedstawienie pod tytułem „Gwiazdka".  
• DZIEŃ BABCI I DZIADKA: 22, 23.01.2015 r. - podczas uroczystości, które odbyły się z tej okazji, 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. 
• WIZYTA ŻUŻLOWCA: 11 marca 2015 r.   żużlowiec Stali Gorzów – mistrza Polski w Ekstralidze, Adrian Cyfer 
był gościem młodych fanów czarnego sportu w oddziale w Różankach. Nasz gość pojawił się u nas                                
w kombinezonie i ze swoim motocyklem, który dzieci miały okazję obejrzeć z bliska, usiąść na nim i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Pan Adrian opowiadał o rozpoczęciu swojej przygody z żużlem - w wieku 5 lat, dla 
zahipnotyzowanych motocyklem chłopców o budowie tej maszyny i ogólnych zasadach sportu, którego jest 
reprezentantem. Dzieci życzyły naszemu żużlowcowi, aby się nie wywracał podczas wyścigów i zawsze był 
pierwszy na mecie. 
• WIELKANOCNY KIERMASZ:   na   kilka   dni   przed   Wielkanocą   w   naszych   oddziałach    przedszkolnych  
w Różankach i Wojcieszycach zorganizowany został Kiermasz Wielkanocny. Na specjalnie przygotowanych 
stoiskach znalazły się różnego rodzaju ozdoby świąteczne: pisanki, koszyki, stroiki, baranki z masy solnej i inne, 
wykonane przez przedszkolaków, rodziców i pracowników przedszkola. Kolorowe ozdoby świąteczne wyjątkowe, 
niepowtarzalne   i   robione  ręcznie  cieszyły  się  dużym    powodzeniem wśród całej społeczności przedszkolnej  
i lokalnej. 
• WIOSENNE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ: 12 marca 2015 r. nauczyciele i dzieci  z grupy „Wesołe Misie" i „Bajkowe 
Motyle" zaprosiły do przedszkola panią bibliotekarz . Celem kolejnego już spotkania, tym razem z nową panią 
bibliotekarką filii w Różankach, było rozbudzanie zainteresowania książkami, rozwinięcie potrzeby chodzenia do 
biblioteki oraz wprowadzenie nastroju bardzo oczekiwanej przez nas wszystkich wiosny. Na przywitanie gość 
przeczytał dzieciom wiosenne opowiadanie pt. „Zielona kredka", ilustrując je pokazywanymi podczas czytania 
kolorowymi obrazkami. 
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• „FRANKLIN ZNAJDUJE APARAT”: 17 marca 2015 r. w ramach realizacji projektu „Cała Polska Czyta 
Dzieciom", dzieci  z  „Wesołej Gromady"  w  Wojcieszycach  i  Różankach,  gościły Rafała Sobeckiego – fotografa  
z zamiłowania i co warto podkreślić absolwenta przedszkola w Wojcieszycach. Na początku gość przeczytał 
książeczkę pod tytułem „Franklin znajduje aparat" aby dzieci mogły odgadnąć, o jakim zawodzie będzie mówił. 
Gość przyniósł ze sobą dwa rodzaje aparatów fotograficznych, dzięki czemu maluchy mogły zobaczyć, jakim 
sprzętem robiono zdjęcia dawno temu, a jakim robi się dziś. Poprzez zabawę wychowankowie przedszkola 
poznały odrobinę historii fotografii i sposoby wykonywania zdjęć. Wielka pasja, zamiłowanie, doświadczenie 
fotografa sprawiły, że spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a najmłodsi poznali tajniki jego profesji. 
• POWITANIE WIOSNY: 20 marca 2015 r. dzieci z „Wesołej Gromady" w Różankach i Wojcieszycach przywitały 
wiosnę. Obwieszczenie o jej nadejściu rozpoczęły  w naszych lokalnych instytucjach w Kłodawie: w Urzędzie 
Gminy, gdzie odwiedziły między innymi Wójta Gminy, w Nadleśnictwie, w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Następnie w obu oddziałach przedszkolnych odbyły się korowody z MARZANNĄ na czele. Dzieci 
pod przewodnictwem dyrektor, z kolorowymi kwiatami wykonanymi własnoręcznie z pomocą rodziców, śpiewały 
wiosenne piosenki, wznosiły okrzyki oznajmiające nadejście wiosny. 
• GÓRA GROSZA: „Wesołe Misie" z oddziału w Różankach wzięły udział w XV edycji ogólnopolskiej akcji „GÓRA 
GROSZA", której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. 
Akcja przeprowadzana była przez zbiórkę monet groszowych (od 1 do 50 gr.). Podstawowym celem akcji było 
uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, 
dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. 
• ZIELONY DZIEŃ: kształtowanie świadomości ekologicznej to proces, który powinien rozpoczynać się już na 
etapie edukacji przedszkolnej. Najmłodsi najszybciej uczą się poprzez zabawę i praktyczne doświadczenia, warto 
więc  wykorzystać  codzienne  aktywności   do   przekazania im cennej wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka  
w świecie przyrody. We współczesnym świecie ludzie coraz częściej zastanawiają się, w jaki sposób chronić 
przyrodę, poświęcając temu problemowi coraz więcej uwagi i coraz częściej słysząc słowo „ekologia". W ramach 
realizacji programu „Placówka przyjazna środowisku" dzieci z oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach, 
postanowiły w czynny sposób pokazać co oznacza termin recykling. 
• DZIEŃ ZIEMI: 23.04.2015 r.  dzieci z oddziału przedszkolnego w Różankach obchodziły Światowy Dzień Ziemi. 
Tego dnia wszystkie ubrały się na sportowo    z akcentem koloru zielonego. Rozpoczęliśmy od zaprezentowania 
piosenek i wierszy poznanych w trakcie realizacji wiosennej akcji „Podróż do krainy aktywności" Akademii 
Zdrowego Przedszkolaka, której jednym z kluczowych celów jest prezentacja postawy ekologicznej, rozumianej 
jako   współzależność  człowieka   z  pozostałymi  elementami  przyrody  ożywionej   i nieożywionej oraz dbałości  
o zdrowie. Do wspólnego świętowania zaproszeni zostali także rodzice, którzy aktywnie uczestniczyli w zabawie 
pokonując rodzinny tor przeszkód. 
• „FRANKLIN SADZI DRZEWKO”: 23 kwietnia 2015 r. w ramach realizacji projektu „Cała Polska Czyta Dzieciom" 
wychowankowie „Wesołej Gromady" w Różankach  i Wojcieszycach gościły pracownika Nadleśnictwa  w 
Kłodawie. Opowiedział on o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest 
gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Podczas spotkania 
dzieci miały okazję zobaczyć prezentację multimedialną i film o mieszkańcach lasu i pracy leśnika. W dalszej 
części spotkania gość przeczytał dzieciom książeczkę pod tytułem „Franklin sadzi drzewko". Nasz przyjaciel 
Franklin lubi wspinać się na drzewka i bawić się w parku w domku na drzewie. Dlatego bardzo się ucieszył na 
wieść, że będzie rozdawał sadzonki drzew. 
• „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”: 30.04.2015 r. - od najmłodszych lat każde dziecko potrafi wyrecytować 
wiersz Władysława Bełzy, rozpoczynający się słowami „Kto Ty jesteś? Polak mały...". Nauka tego wiersza to 
pierwsza lekcja patriotyzmu. Również Święta Narodowe, takie jak Święto Konstytucji 3 Maja, czy Święto Flagi, są 
okazją do wychowania patriotycznego naszych dzieci. Taka lekcja patriotyzmu odbyła się w oddziałach 
przedszkolnych w Wojcieszycach i Różankach. Podczas uroczystego spotkania przedszkolaki pokazały, że 
patriotyzm wyraża się w przywiązaniu i miłości do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury 
narodowej oraz   w szacunku dla ludzi, którzy żyją i pracują na tej ziemi. 
• KONKURS RECYTATORSKI: 07.05.2015 r. był „świętem poezji" dla przedszkolaków i uczniów klas I-III z Gminy 
Kłodawa. W tym dniu odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy. Konkurs wzbudził 
ogromne zainteresowanie wśród dzieci, które chętnie recytowały wiersze swoich ulubionych autorów: Jana 
Brzechwy, Juliana Tuwima czy też Marii Konopnickiej. Wzmagania konkursowe aktywnie wspierali rodzice, 
dbając   o przygotowanie małych artystów do występu. 
• DZIEŃ MARCHEWKI: 20.05.2015 r. w ramach realizacji programów „Kubusiowi Przyjaciele Natury" i „Akademia 
Zdrowego Przedszkolaka" dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych obchodziły „Urodziny Marchewki". Celem 
tego święta było kształtowanie postawy prozdrowotnej, utrwalenie zasad właściwego odżywiania się.                   
W tym dniu nasi milusińscy oraz panie przyszły ubrane na pomarańczowo. Wszyscy bawiliśmy się doskonale, 
rozwiązywaliśmy   zagadki,  układaliśmy   puzzle,   piliśmy   marchewkowy   sok.  Nie  zabrakło  również   rozmów  
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o charakterze prozdrowotnym, które pokazały, jak wiele dzieci wiedzą na temat wartości odżywczych tego 
warzywa oraz wykorzystania jego w życiu codziennym. 
• DZIEŃ MAMY I TATY: 28, 29.05.2015 r.  uroczystość DNIA MAMY I TATY to szczególna okazja, której 
towarzyszą    niesamowite  emocje,  uśmiech,  wzruszenie  i  duma  z pociech. Dnia 28 maja dzieci z przedszkola  
w Wojcieszycach i 29 maja w Różankach zaprezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi. Na tę 
okoliczność przygotowały dla rodziców część artystyczną: inscenizację bajki pt. „Dwie Dorotki" i „Czerwony 
Kapturek", recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Spotkanie pełne było roześmianych twarzyczek 
dzieci, ale także szczęśliwych rodziców, którzy mogli podziwiać występy swoich milusińskich. 
• DZIEŃ DZIECKA: 01.06.2015 r. Dnia 1 czerwca swoje święto obchodzą wszystkie dzieci. W naszym 
przedszkolu nie zabrakło dla nich wspaniałych niespodzianek. Dzieci z WESOŁEJ GROMADY wybrały się na 
„Dziki Zachód”, gdzie wraz z zespołem muzycznym   przy gorących rytmach wzięły udział w kowbojskich tańcach  
i zabawach. Z życzeniami do dzieci przybyła Wójt, Dyrektor GOK oraz pani sołtys Wojcieszyc. Nasi goście brali 
czynny udział we wspólnych zabawach i tańcach. Na koniec obdarowali dzieci koszami słodyczy. 
• KŁODAWKA MAJÓWKA: 30.05.2015 r. w Kłodawie odbyła się „Kłodawska Majówka”. Impreza przygotowana 
przez   Urząd  Gminy  w  Kłodawie  oraz GOK była doskonałą okazją, aby uczcić na niej święto dzieci. W związku  
z tym nie zabrakło wielu ciekawych propozycji w celu umilenia naszym milusińskim czasu. Dziewczynki                          
z „Wesołej Gromady” w Wojcieszycach: Alicja Jaskowska, Alicja Jaworska oraz z Różanek Hania Stasiak – 
uczestniczki tegorocznego Powiatowego Konkursu Wokalnego „O Kłodawskiego Słowika” wystąpiły w dziecięcym 
repertuarze. Otrzymały zasłużone gromkie brawa. 
• TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM: W dniach od 30 maja do 6 czerwca 2015 odbył się XIV Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszane są znane i lubiane osobistości lokalnej 
społeczności,   mające   autorytet   i   znakomity   kontakt   z  dziećmi.   Tegoroczny TCD rozpoczął dyrektor GOK  
w  Kłodawie  z  siedzibą  w  Wojcieszycach.  Tradycyjnie  już, przeczytał dzieciom „Lokomotywę” Juliana Tuwima.  
W kolejnych dniach utwory Jana Brzechwy, Czesława Janczarskiego i Marii Kownackiej czytali rodzice. 
• SPOTKANIE INTEGRACYJNE W ZS W RÓŻANKACH:  19.06.2015 r  –  dzieci   z  Wojcieszyc,   22.06.   dzieci  
z Różanek.  Rozpoczęcie edukacji szkolnej to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Aby pomóc 
dzieciom zmniejszyć stres i obawy przed rozpoczęciem edukacji szkolnej , 19 czerwca  - dzieci z „Wesołej 
Gromady”  w Wojcieszycach oraz 22 czerwca z Różanek wzięły  udział w spotkaniu integracyjno  – 
adaptacyjnym, zorganizowanym przez Zespół Szkół w Różankach. Panie nauczycielki zapoznały nas z bazą 
lokalową placówki. Zwiedzaliśmy świetlicę, salę zajęć, bibliotekę, sekretariat. Byliśmy również w klasie I , gdzie 
uczą się nasi o rok starsi koledzy. Ponadto braliśmy udział w krótkiej inscenizacji . W ramach realizacji projektu 
CPCD nauczycielka przeczytała książeczkę pod tytułem „Franklin idzie do szkoły”. To kolejne przygody naszego 
przyjaciela żółwika, który tym razem szykował się do pójścia pierwszy raz do szkoły. Dzieciom bardzo podobała 
się szkoła. Mamy nadzieje, że ich entuzjazm nie minie, gdy na dobre rozpoczną naukę w szkole.  
• MAGICZNY KONKUS FOTOGRAFICZNY: w ramach zakończenia realizacji projektu „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”, ogłoszony został „Magiczny Konkurs Fotograficzny” pod tytułem „Najpiękniejsze miejsca w naszej 
okolicy”. Konkurs skierowany był do dzieci  z „Wesołej Gromady” i ich rodziców. Zainteresowanie konkursem było 
duże. Wpłynęło piętnaście prac, na których uwiecznione zostały najpiękniejsze miejsca naszej gminy. 
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przez Wójta i dyrektora przedszkola nastąpiło podczas 
uroczystego zakończenia roku szkolnego 18.06.2015 r. Prace można było obejrzeć w GOK w Wojcieszycach, 
wystawione będą także na Sesji Gminnej a także podczas gminnych dożynek. Celem konkursu było 
propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu, utrwalenie w ciekawy sposób 
najpiękniejszych miejsc w naszej gminie a także kształtowanie poczucia przynależności społecznej do gminy, 
rodziny i wspólnoty narodowej.  
• UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ORAZ ZAPRZYSIĘŻENIE DZIECI NA OBYWATELA 
GMINY KŁODAWA:  18.06.2015 r. w sali widowiskowej GOK odbyła się uroczystość ZAPRZYSIĘŻENIA NA 
OBYWATELA GMINY KŁODAWA oraz ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO,   dzieci z „Wesołej Gromady”                         
z Wojcieszyc i Różanek, z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Był to dzień szczególny, pełen przeżyć dla 
przedszkolaków, ich rodzin,  wszystkich pracowników przedszkola. Uroczystość rozpoczął przemarsz dzieci 
kończących edukację w przedszkolną w rytm Poloneza. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dzieci pod 
przewodnictwem Wójta złożyły ślubowanie. Pod czujnym okiem pań  przedszkolaki przygotowały prezentację 
swoich umiejętności -  a tym samym wzbogaciły ten dzień swoim występem artystycznym, dziękując wszystkim 
za   wspólnie   spędzony   czas.   Dyrektor   złożyła   podziękowania  rodzicom za całoroczną pomoc, współpracę  
i zaufanie. Po zakończonym występie dzieci, które ukończyły edukację przedszkolną otrzymały  z rąk pani Wójt, 
pani dyrektor oraz przewodniczącego rady gminy dyplomy  i pamiątkowe zdjęcia.  
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4. Odbyły się wycieczki (wyjazdy): 
 
• Do instytucji na terenie gminy Kłodawa: Urząd Gminy w Kłodawie, Ośrodek zdrowia, Nadleśnictwo.       
• Do Muzeum „Spichlerz” w Gorzowie Wlkp. (warsztaty muzyczne) – 03.10.2014 r. 
• Do Zakładu Ogrodniczego w Różankach – 07, 08.10.2014 r. 
• Do kina „Helios” w Gorzowie Wlkp. na warsztaty pszczelarskie oraz film „Pszczółka Maja”– 20.10.2014 r. 
• Do Muzeum „Spichlerz” w Gorzowie Wlkp. (warsztaty plastyczne) – 12.12.2014 r.; 16.01.2015 r.  
• Do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. na spektakl „Królowa śniegu” – 24.03.2015 r. 
• Do Muzeum „Spichlerz” w Gorzowie Wlkp. (warsztaty plastyczne) – 27.03.2015 r. 
• Do Muzeum im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. – kultura regionu – 09.04.2015 r. 
• Do Muzeum „Spichlerz” w Gorzowie Wlkp. – pisanki wielkanocne – 14.04.2015 r. 
• Filharmonia Gorzowska – spotkanie „Akademia muzyki” – 28 i 29. 04.2015 r. 
• OSP w Różankach – 04.05.2015 r. 
• Biblioteka w Różankach – 06.05.2015 r. 
• Leśna Ścieżka Edukacyjna w Moczydłach – 13 i 14.05.2015 r. 
• Zespół Szkół w Różankach – spotkanie integracyjne – 19.06.2015 r. 
 
5. Nasi podopieczni mieli okazję do wykazania się swoimi  zdolnościami poprzez udział w takich konkursach jak: 
• I Międzyprzedszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki patriotycznej w Gorzowie Wlkp. – 13.11.2014 r., w którym II 
miejsce zajęły Maria Wilczyńska oraz Ewa Słobodzian z oddziału przedszkolnego w Różankach.                   
• Konkurs „Bezpieczna zerówka” – 20.11.2014 r.- organizowany przez Wojewódzką Komendę Policji w Gorzowie 
Wlkp. Reprezentowali nas: Julia Dudek z oddziału w Wojcieszycach,  Kacper Miliszewski i  Dominik Ratajczak  
z Różanek. 
• Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek w Różankach – 22.01.2015 r. - tytuł laureata otrzymała Hanna   Stasiak  
z oddziału w Różankach i wyróżnienie Alicja Jaworska z oddziału w Wojcieszycach. 
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolorowe witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” organizowany przez 
przedszkole nr 13 w Tarnowskich Górach – 30.01.2015 r., I miejsce zdobyła Hanna Stasiak z oddziału  
w Różankach. 
• Konkurs plastyczny na ilustrację kartki wielkanocnej, organizowany przez Centrum Edukacji Artystycznej  
– Filharmonia Gorzowska – 28.03.2015 r.  II miejsce otrzymała Natalia Czaja z oddziału w Różankach, III miejsca 
Oliwia Lewandowska z oddziału w Wojcieszycach. Wyróżnienie za oryginalną technikę otrzymał Aleksander 
Cupryniak z Wojcieszyc. 
• II Gminny Konkurs recytatorski organizowany przez Zespół Szkół w Kłodawie – 07.05.2015 r. Wyróżnienie 
otrzymała Oliwia Lewandowska z oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach. 
• Konkurs wokalno – muzyczny „O Kłodawskiego Słowika” – 15.05.2015 r. Reprezentowali nas: Hanna Stasiak, 
Maria Wilczyńska z oddziału w  Różankach  oraz Alicja Jaworska i Alicja Jaskowska z oddziału w Wojcieszycach. 
• Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze miejsca w mojej okolicy” –18.06.2015 r. 
6. Zdobyliśmy 5 certyfikatów: 
• Certyfikat Placówki Przyjaznej Środowisku, 
• Certyfikat „Kraina zdrowia”, 
• Certyfikat „ Bezpieczne przedszkole”, 
• Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Eko Kraina”, 
• Certyfikat „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 
7. W roku szk. 2014/2015 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, 
• Ośrodek Zdrowia w Różankach, 
• Straż Pożarna w Różankach, 
• Komenda Wojewódzka i Miejska Policji w Gorzowie Wlkp., 
• ZUO w Gorzowie Wlkp.. 
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8. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony personelu oraz rodziców dzieci uczęszczających do naszego 
przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 udało się pozyskać dodatkowe fundusze z: 
• Licytacji ozdób bożonarodzeniowych oraz figurek aniołów wykonanych przez rodziny w ramach „Drugiego 
Rodzinnego Konkursu Bożonarodzeniowego – ANIOŁY” przygotowanych przez rodziców i dzieci obu oddziałów 
przedszkolnych.  
• Charytatywnego Balu Karnawałowego - 31.01.2015 r. 
• Kiermaszu Wielkanocnego – marzec 2015 r. 
• Firmy „Bama” Gorzów Wlkp. – maj 2015 r. 
9. W obu placówkach przedszkolnych prowadzone były zajęcia dodatkowe, finansowane przez Urząd Gminy  
w Kłodawie: 
• język angielski, 
• zajęcia logopedyczne, 
• zajęcia ruchowe z elementami tańca, 
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 
 
b) 

Działalność przedszkola Bajkolandia w Kłodawie – spotkania, programy i imprezy zorganizowane w roku 
szkolnym 2014/2015: 
 
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 pobudzający motywację dziecka do nauki czytania i pisania: „Glottodydaktyka w  naszej grupie”.  
• 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" nauczyciel 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” Święto Kobiet, 
 -Spotkanie opłatkowe –Jasełka. 
 
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 nagrody ufundowała sponsorka Pani Monika Piaskowska. 
 
Udział w konkursach  organizowanych  przez instytucje zewnętrzne: 
 
  *Przedszkole wzięło udział w XIX Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym  
   W  SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE.  
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  *Udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Gorzowie Wlkp., dzieci zdobyły 
wyróżnienie. 
* Udział  międzyprzedszkolnym konkursie logopedyczno - recytatorski pod patronatem poradni psychologiczno-
pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp. ,,Logopedyczne łamańce" w polskiej literaturze dziecięcej. Wyróżnienie 
otrzymała Julia R. z grupy ,,Pszczółki", którą przygotowała logopeda , 
• „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,  
• ,,Karpiowe danie „ Grupa Rybacka, 
• ,,Zdrowe odżywianie”  Wojewódzka Stacja  Sanepid Gorzów Wlkp., 
•  ,,KIBIC NA 6 "KONKURS WOJEWODY LUBUSKIEGO, 
•  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. 
 
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;  
 -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 „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 występy „GORZOWIAKÓW” i KONTRA MINI; 
-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; 
- Występ Teatru Odnowa z Łośna ,,Baju  baju mój naj naju”. 
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WYJAZDY DO FILHARMONII NA CYKL ZAJĘC 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, profilaktyka,  
-spotkanie z higienistką, profilaktyka zdrowia i higieny, 
-spotkanie z dietetykiem, zdrowe odżywianie,  
-spotkanie z fizykoterapeutą,  
-spotkanie ze sportowcami, promocja sportu,  
-spotkanie z kominiarzem, rozbudzanie zainteresowań, 
-spotkanie z lotnikiem, bogacenie wiedzy, rozbudzanie zainteresowań, 
-spotkanie z malarką, rozbudzanie zainteresowań sztuką,  
-spotkanie z wolontariuszem - ENEA,  profilaktyka życia i zdrowia - PRĄD. 
 
AKCJE: 
EDUKACJA PATRIOTYCZNA. 
W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej -Biurem Edukacji Publicznej otrzymaliśmy gry ,,Polak 
Mały" do  każdej   grupy. Gry  w  prosty  sposób  zapoznają  z  polskimi  symbolami  narodowymi:  flagą,   godłem  
i słowami hymnu. 
TELEWIZOR otrzymaliśmy od TPV Displays Polska Sp.zoo. dla przedszkola oraz komplet okularów 3D dla dzieci 
• 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. 
 
 
 
Dzień Przedszkolaka  20 Września.  
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Święto ustanowione przez Sejm, po raz drugi obchodzone w naszym przedszkolu. Dzieci otrzymały upominki od 
sponsorów (Firma BAMA) oraz bawiły się w grupach.  Z dziećmi w przedszkolu spotkała się Wójt oraz 
Przewodniczący Rady Gminy. 
• 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. Poznały sposób czytania  
z wytworzonego cienia, rozwijały  wyobraźnię.   
• Mikołajki 06.12.2104 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 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 w przedszkolu, w Zespole Szkól Kłodawa i na sali wiejskiej. 
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  2015 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 2015r.  
 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. 
•  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM , Tydzień Czytania - CZERWIEC 2015.  
 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 2015 
Dzieci przygotowały prezenty w Miejskim Ośrodku Sztuki, poczęstunek wspólnie z wychowawcą. Prezentowano 
małe formy teatralne.  
 
FESTYN RODZINNY PROFILAKTYCZNO-INTEGRACYJNY  06.2015  
-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. 
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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. Jana Pawła II w Różankach - spotkania, programy i imprezy 
zorganizowane w roku szkolnym 2014/2015: 
  

Uczniowie Zespołu Szkół w Różankach organizowali i aktywnie uczestniczyli w różnych akcjach i uroczystościach 
okolicznościowych:  
Uczniowie Zespołu Szkół w Różankach organizowali i aktywnie uczestniczyli w różnych akcjach i uroczystościach 
okolicznościowych:  

 Święto pieczonego ziemniaka – festyn. Rodzice wraz z nauczycielami przygotowali wspólne 
konkurencje       integrujące      nasze   środowisko.   Uczniowie    oraz   dorośli  chętnie   brali       udział  
w  przygotowanych   grach  i  zabawach. 

 Sprzątanie świata – 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. Pierwszaki złożyły obietnicę,  
że będą szanować książki i pilnować, aby inni je szanowali oraz wypożyczyli pierwszą książkę. 

 Wybory do Samorządu Uczniowskiego - Wybory poprzedziła kampania wyborcza, chętni uczniowie 
wykonywali plakaty. Wyłoniono reprezentantów uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W pierwszym 
miesiącu działania samorządu uczniowie zgłaszali pomysły do realizacji w roku szkolnym. Propozycje te 
zostały umieszczone w Programie Wychowawczym Szkoły. 

 Dzień Chłopaka - Odbył się apel, który został przygotowany przez uczennice gimnazjum.  Dziewczyny 
prezentowały żartobliwe zdjęcia i teksty „Co z nich wyrośnie?”, wiadomości telewizyjne, a także 
wykonały specjalny czaro-biały taniec. 

 Miesiąc dobroci dla zwierząt - Z inicjatywy uczniów rozpoczęto w szkole zbiórkę karmy i akcesoriów 
dla podopiecznych gorzowskiego schroniska. 

 Dzień Edukacji Narodowej -uroczysta akademia w wykonaniu uczniów SP kółko  teatralne pokazało 
swoje umiejętności w wierszu pt:” Rzepka. Uczniowie uczestniczący kształtowali szacunek do osób 
starszych i umiejętność dobrego zachowania w trakcie trwania uroczystości.  

 Piszemy listy do chorych dzieci, - Uczniowie, korzystając ze strony internetowej pisali listy i kartki do 
bardzo chorych dzieci. Celem przedsięwzięcia było  uwrażliwianie na krzywdę innych ludzi oraz 
kształtowanie  takich wartości jak szacunek i troska o drugiego człowieka. 

 Konkurs charytatywny „Pomagamy hospicjum”- . Zebrano 300 złotych ,które przekazano do 
Hospicjum w Gorzowie. 

 Noc w szkole -  Podczas imprezy uczniowie rozwiązywali egzamin próbny z języka polskiego, 
rozwiązywali krzyżówkę z biologii. Była wspólna kolacja, oglądanie filmu „Życie jest piękne” oraz 
rozgrywki sportowe. 

 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. 

 Podsumowanie wolontariatu „Pomagamy starszym i niepełnosprawnym na terenie naszej gminy 
- Podsumowano akcję „Pomagamy starszym i niepełnosprawnym w naszej gminie”.  W czasie apelu 
wychowawczego wręczono specjalne podziękowania od kierownika Gminnej Pomocy Społecznej w 
Kłodawie dwóm wolontariuszkom. Kolejne dwie uczennice rozpoczęły całoroczną opiekę nad osobą 
cierpiącą na obstrukcyjną chorobę płuc. 

 Pamiętamy o tych, którzy odeszli - Zebrano znicze, zorganizowano wyjście na cmentarz, gdzie 
uporządkowano opuszczone  groby, zapalono znicze i złożono wiązanki. 

   Bal Niepodległości - Przeprowadzono konkurs na taniec narodowy i  quiz o niepodległości. Odbyły się 
zabawy i konkursy z nagrodami, np. talon na niepytanie i talon na punkty z zachowania, działał też 
sklepik samorządowy.  

 Święto Niepodległości - Apel przygotowany przez uczniów uczęszczających na koło historyczne. 
Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody uczniom biorącym udział w konkursie plastycznym Polskie 
Symbole Narodowe. W godzinach wieczornych uczniowie i absolwenci naszego gimnazjum 
zaprezentowali montaż słowno – muzyczny dla władz i mieszkańców gminy. 
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 Breakfast Tea -  W trakcie listopada i grudnia klasa I serwowała  uczniom  na długiej przerwie 
tradycyjną herbatę angielską i dietetyczne ciasteczka. Uczniowie nabywali  umiejętności goszczenia 
innych oraz poznawali zagraniczne zwyczaje. 

 Akcja „ Adopcja na odległość” - Kolo Misyjne wykonało ozdoby, kartki, oraz pierniczki. Uzyskane 
fundusze przeznaczono na pomoc dla Diany z Rwandy, naszej podopiecznej. 

 Andrzejki – zabawy przy wróżbach i przepowiedniach,  tradycje ludowe i wierzenia. 

 W krainie baśni – Pod takim hasłem przebiegała dyskoteka dla uczniów gimnazjum. Do zabawy została 
zaproszona pani instruktor świetlicy w Różankach, która wzmocniła skład jury.  Warunkiem uczestnictwa 
było przebranie za postać z baśni. W czasie balu odbył się konkurs na najciekawsze przebranie. 

  Mikołajki – W każdej z klas uczniowie przygotowywali sobie prezenty mikołajkowe, w tym dniu 
organizowano również różnorodne konkursy. 

  Wolontariat  „Caritas” - Uczniowie zbierali żywność w gorzowskich „ Biedronkach” oraz w Różankach 
we „ Fresh Markecie”. Towarzyszyli im dorośli wolontariusze Caritasu. Z zebranej żywności zrobiono 
paczki, rozdane na terenie parafii. 

 Mikołajkowy turniej w tenisa stołowego – Turniej zorganizowany przy współudziale Stowarzyszenia 
„Szkolna Rodzina” . Oprócz udziału w  turnieju najmłodsi uczestnicy mogli bawić się na przygotowanym 
placu   zabaw  i  częstować  się  przygotowanymi  przez   członków   stowarzyszenia owocami, ciastami  
i słodyczami. Każde dziecko otrzymało także słodki upominek. 

 Konkurs Mitologiczny - Celem konkursu jest promowanie wiedzy o starożytnej mitologii  na wielu 
płaszczyznach. Rywalizacja obejmowała zarówno sprawdzenie wiedzy o mitach (wzięło  udział 16 
uczniów z klas V i VI), jak i umiejętność samodzielnego wykonania sałatek greckich (uczestniczyło  
sześć zespołów z klas IV-VI), rozstrzygnięty również został konkurs  plastyczny na „Portret Boga 
Greckiego”. 

 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 na naszym terenie(40 paczek). 

 Jasełka  – występy uczniów przygotowane dla rodziców i mieszkańców naszej gminy. 

 Sprzedaż ozdób świątecznych - Podczas spotkania z rodzicami sprzedawano wykonane przez 
uczniów kartki świąteczne i inne ozdoby. Rodzice włączyli się w akcję, przekazując wykonane przez 
siebie piękne anioły. Pieniądze ze sprzedaży zasiliły kasę Samorządu SP, dzięki nim zakupimy nagrody. 

 Apel Bożonarodzeniowy- Pielęgnując wieloletnią tradycję, uczniowie  obchodzili wigilię Bożego 
Narodzenia. Były życzenia, wspólna biesiada i śpiewanie kolęd. Rodzice bardzo aktywnie włączyli się w 
przygotowania poczęstunku, część rodziców uczestniczyła w klasowej wigilii. Samorząd przygotował 
apel oraz upominki świąteczne. Kolo Misyjne przedstawiło Jasełka. 

 Konkurs Kolęd i Pastorałek – W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły i  ZS w Kłodawie oraz 
dzieci z Przedszkola. Wręczono nagrody wszystkim uczestnikom, a laureatom statuetki „Złotej Nutki”. 
Zorganizowano słodki poczęstunek. 

 Widowisko Cuda Świata - Uczniowie uczestniczyli  w  ciekawym, dynamicznym przedstawieniu, które 
budziło emocje, trzymało w napięciu i uczyło. Pan Stanisław Sielicki przeprowadził uczniów naszej 
szkoły spacerkiem, z dużą dozą zabawy i śmiechu, przez 7 cudów starożytnej architektury. Była nauka, 
był także śmiech, śpiew i mądra zabawa. 

 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. 

 „Dzień najdłuższej skarpety - Konkurs w ramach całorocznego konkursu samorządowego” Klasa na 
medal” przeprowadzono w klasach 4-6. 

 „Wiem, o czym czytam”. Konkurs o Puchar Dyrektora Szkoły - III szkolny  Konkurs Czytania ze 
Zrozumieniem .  W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV –VI. 

 Akcja charytatywna ”Pączek dla Afryki” - Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję pomocy 
dla dzieci w Afryce. Kupując pączka w „tłusty czwartek” pomagamy w dożywianiu, w budowie szkół, 
szpitali itp. Samorząd SP z pomocą Koła Misyjnego przygotował plakat, ogłosił akcję ,a także zajął się 
sprzedażą pączków. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, ze sprzedaży pączków  uzyskaliśmy 200 
złotych, które przesłaliśmy na konto Fundacji. 

  Walentynki - Z inicjatywy uczennic klasy VI w szkole funkcjonowała poczta Walentynowa. Dziewczęta 
przygotowały skrzynkę na kartki, którą ustawiły w holu szkoły, ogłosiły akcję i w dniu 13 lutego rozdały 
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życzenia adresatom. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony całej społeczności 
szkolnej. 

 Poznajemy pracę leśnika-  szkołę odwiedzili przedstawiciele Nadleśnictwa Kłodawa. Przyjechali,  aby 
spotkać się z młodzieżą gimnazjum i opowiedzieć o pracy leśnika. Gimnazjaliści dokładnie poznali 
ścieżkę edukacyjną tego zawodu, jego specyfikę, a nawet sytuację na rynku pracy. 

 Dzień Kobiet  –  chłopcy   naszej   szkoły  przygotowali   niezwykłe   scenki   rodzajowe   pełne  humoru   
o kobietach i dla kobiet. Były warsztaty szybkiego makijażu oraz  pokaz damskiej mody w wykonaniu 
panów.  

  III Szkolny Konkurs  Wiedzy  o krajach anglojęzycznych  -   celem    konkursu  było    propagowanie  
i wzbogacanie  wiedzy o anglosferze. Przystąpiło do niego 21 dwuosobowych drużyn, które zmierzyły 
się z 10 niełatwymi zadaniami. Ich tematyka wymagała od uczestników znajomości nie tylko zagadnień 
społecznych, gospodarczych i  politycznych, ale również wiedzy z zakresu geografii czy historii krajów 
anglosaskich. 

 Mistrz wiedzy humanistycznej – VI Szkolny Turniej Wiedzy Humanistycznej . Rywalizowało 15 
uczniów. Uczestnik  musiał  się   wykazać  wiedzą   z   języka polskiego, historii, wos-u, plastyki, muzyki. 

  Kiermasz wielkanocny - Podczas zebrania z rodzicami Samorząd SP sprzedawał wykonane przez 
siebie kartki i ozdoby wielkanocne. Dochód przeznaczono na nagrody dla uczniów. 

 Dzień Ziemi - W szkole obchodziliśmy 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. Uczniowie spotkali się również przedstawicielem Nadleśnictwa 
Kłodawa na prelekcji pt. Mieszkańcy naszych lasów. 

 Giełda Kolekcjonerska - Mały Samorząd zorganizował wystawę przedstawiającą kolekcje 
uczniów klas I-III. Dzieci przyniosły muszle morskie, magnesy z widokami rożnych miast, 
samochody – „resoraki”, gipsowe aniołki, pocztówki, medale i karty piłkarzy. 

Bal Wiosenny – Uczniowie prezentowali scenki z bajek. Nagradzane była pomysłowość doboru scenki 
do tematu przewodniego balu  oraz wykonanie stroju i scenografii.  

 Gminny konkurs ortograficzny – Ortograficzna Corrida -  głównym   celem konkursu jest   utrwalenie  
w formie zabawy dydaktycznej określonej wiedzy ortograficznej i zapobieganie błędom. Konkurs miał 
dwa etapy i przeprowadzony został w dwóch grupach wiekowych. 

 Spotkanie z Misjonarzem – celem spotkania było poznanie życia i problemów dzieci z krajów 
misyjnych,  zapoznanie  z pracą  misjonarza  w  Ameryce  Południowej  oraz  kształtowanie  wrażliwości.  

 Pomoc dla Nepalu - Uczniowie gimnazjum przeprowadzili zbiórkę pieniędzy wśród uczniów 
społeczności szkolnej na pomoc ludziom dotkniętym trzęsieniem Ziemi w Nepalu i przekazali pieniądze 
na konto odpowiedniej fundacji. 

 „Tacy sami, choć lata między nami”- to tytuł projektu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 
Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp., w który włączyły się uczennice III-ej klasy gimnazjum. 
Wspólne działania zostały udokumentowane przez profesjonalnego fotografa. Zdjęcia posłużyły do 
przygotowania wystawy, która była  prezentowana w galerii handlowej Askana, w Zespole Szkół 
Odzieżowych oraz w Zespole Szkół w Różankach, aby ostatecznie zdobić wnętrza Domu Pomocy 
Społecznej. 

 Otwarcie wystawy o RMN Spotkanie  z działaczami Ruchu Młodzieży Niezależnej - otwarcie 
wystawy o RMN przygotowanej przez IPN w Gorzowie Wlkp ,spotkanie z pierwszym przewodniczącym 
RMN i przedstawicielem IPN. Żywa lekcja historii. 

 Szkoły Dzień Patrona - -udział we Mszy św., złożenie kwiatów i zniczy przed pomnikiem Jana Pawła II. 
W szkole: konkurs plastyczny, konkurs wiedzy o Patronie, konkurs na gazetkę o miejscach związanych 
z JP2, konkurs na ulubioną piosenkę harcerską Jana Pawła II. 

 Dzień Dziecka i Sportu - konkurencje odbywały się w kategoriach: klasy szkoły podstawowej (SP)  
i klasy gimnazjalne (G). Rozpoczęcie rywalizacji zostało uświetnione występem nauczycieli, którzy 
zaśpiewali piosenkę pt. „Mucha w mucholocie”. Na rozgrzewkę przed zawodami cała szkoła odtańczyła 
„Kaczuchy”. Uczestnicy na koniec otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  

 Dzień Języków Obcych - Uroczystość obejmowała prezentacje osiągnięć  całej społeczności szkolnej 
w ramach nauki języków obcych tj.: prezentacja projektu e-twinning pt.: ”A country to be proud of…”, 
prezentację filmików  wykonanych w ramach nauki języków obcych przez poszczególne klasy, piosenki 
wykonywane w języku niemieckim. Punktem kulminacyjnym był finał konkursu w literowaniu  słów po 
angielsku –Spelling Competition. 



 28 

 Dzień Ortografii- na apelu szkolnym dokonano podsumowania całorocznego konkursu ortograficznego 
w  gimnazjum.  Wybrano  mistrza  ortografii  w  poszczególnych  klasach  oraz  najlepszą  klasę. 

 Szkolny Festiwal Podróży - Spotkanie obejmowało pokazy slajdów przygotowanych przez 
zaproszonych gości oraz pokaz przygotowany przez uczniów. W pokazie uczestniczyli :p. Katarzyna 
Knobel z prezentacją o wyspie Zanzibar oraz p. Robert Kurowiak z prezentacją o Kanadzie i krajach 
Bliskiego Wschodu. Uczniowie klasy I-członkowie koła geograficznego- pokazali prezentację ze szkolnej 
wycieczki do Szwecji, Danii, Niemiec. Po prezentacjach , na świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzy 
dotyczący krajów prezentowanych na spotkaniu. 

 Bal Szóstoklasisty -   Uczniowie  zainaugurowali  bal  tradycyjnym  polskim  tańcem   -
polonezem. Następnie głos zabrali kolejno uczniowie, dyrektor szkoły, rodzice i wychowawca. Po części 
oficjalnej wszyscy zasiedli do stołów, aby wspólnie biesiadować, śmiać się i rozmawiać. Potem były już 
tylko tańce, od których nie mogli się powstrzymać również rodzice i wychowawczyni.  Bal zakończył się 
tak, jak się rozpoczął – ponownym odtańczeniem poloneza, tym razem już na luzie i często na boso. 

 Bal Trzecioklasisty -  Uczniowie rozpoczęli bal tradycyjnie- zatańczyli poloneza. Następnie głos zabrała 
pani dyrektor oraz wychowawca klasy. Kolejnym punktem balu była wspaniała zabawa- tańce, a także 
gry integracyjne- „Zwierzęta” oraz „Ławeczka”. Uczniowie skierowali podziękowania dla rodziców za 
piękne zorganizowanie balu i wręczyli im kwiaty. 

 Cykliczne spotkania z Małą Akademią Jazzu. 

 Udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży. 
 
 
W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęto lub kontynuowano realizację projektów:  
 

1. Realizacja  projektu e-Twinning: .: ”A country to be proud of…”, 
2. 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. 

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. 

6. Mały Mistrz – projekt skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest 
propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych 
blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma 
szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią 
odznaką. 

7. „Umiem pływać” -  Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do uczniów klas III szkół 
podstawowych. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. 

8. „Owoce i warzywa w szkole” - Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych 
dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie 
zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. 

9. Mleko w szkole. Uczniowie trzy razy w tygodniu  kartonik świeżego pożywnego mleka. W 
każdej klasie  odbyły się pogadanki na temat wartości odżywczych mleka i jego 
przetworów. 
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W minionym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w licznych konkursach:  

 Konkursy przedmiotowe  organizowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty: Laureat  

z j. angielskiego: Alexander Knobel- I miejsce. Finalista z historii: Sebastian Nowak. 

 Międzynarodowych „ Kangur”- 9 uczniów SP. Wyróżnienie otrzymał: Hubert Czaja ucz. klasy 3. 

 Ogólnopolski Turniej Szachowy – II miejsce w kategorii do czwartej klasy zajęła Katarzyna 

Kuczyńska. 

 I Regionalny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Leśnej. I miejsce zdobyła drużyna SP. III miejsce 

zajęli gimnazjaliści. 

  V Regionalne Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pt. ,,Rodzina daleka i bliska". 

Wyróżnienie zdobyli  Jakub Cłapka oraz Zofia Kazimierczyk. Celem konkursu było przybliżenie 

dzieciom i młodzieży tradycji rodzinnych dotyczących świąt, sposobów spędzania wolnego czasu, 

poznanie drzewa genealogicznego rodziny.  

 Indywidualny II Gminny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców. I miejsce - Wiktor 

Majewski, II-miejsce Grzegorz Grzeszykowski, III-miejsce Artur Juchiewicz. 

 Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa –Konkurs na Komiks: I miejsce w SP –Dawid Gigoła,  

I miejsce w gimnazjum –Weronika Różycka 

 Powiatowy Konkurs Wokalno – Muzyczny „O Kłodawskiego Słowika". Wśród nagrodzonych 

znalazły się: Oliwia Wiruć z kl. II, która zajęła III miejsce oraz Katarzyna Burzyńska z klasy II 

gimnazjum, która otrzymała wyróżnienie. 

 II Gminny Konkurs Recytatorski. Laureatami zostali: Dawid Kołodziejski ( kl. 1b) i Hubert Czaja  

( kl.3).  

 Powiatowa spartakiada i  gimnazjada – zawody sportowe. 

 III Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Klio 2014” – konkurs wiedzy. X miejsce w kraju zdobył 

Sebastian Nowak, XVI – Antonii Sokołowski. 

 Konkurs Literacki „Moja Mała Ojczyzna”. I miejsce –Natalia Nowacka. 

 Kłodawa Moja Mała Ojczyzna – Konkurs plastyczny .Wśród nagrodzonych uczestników konkursu 

znalazły się między innymi uczennice naszej szkoły: Zofia Wasilewska z klasy II, Natalia Popek  

z klasy V, Paulina Stasiak z klasy V i Maria Maciejewska z klasy II. 

 Ortograficzna Corrida. Mistrzem ortografii w SP została Zofia Kazimierczyk, gimnazjum- Krzysztof 

Jackowski. 

 „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). 

 „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 

 Konkurs kolęd i pastorałek – dla reprezentantów klas. Konkurs składał się z dwóch części-najpierw 

prezentowali się młodsi, a potem starsi uczestnicy. 

 Konkurs Ekologiczny –dla uczniów SP i Gim. 

 „Rośnie moja Głowa” – konkurs językowy wzbogacający słownictwo uczniów klas VI. „Wiem,  

o czym czytam” – konkurs o puchar dyrektora szkoły. Uczniowie sprawdzali swoją  

umiejętność  czytania ze zrozumieniem .Konkurs Czytelniczo-plastyczny -" Ilustracja do 

mojej ulubionej książki". I miejsce - Zofia Wasilewska, kl. 2, II miejsce - Aleksandra Roganowska, 

kl. 2, III miejsce - Maciej Grabarek, kl. 1a 
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W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego odbyły się liczne imprezy i apele 
wychowawcze propagujące wartości: 

  „Poznajemy swoje style uczenia się” – warsztaty profilaktyczne dla uczniów  -Zajęcia prowadziły 
Pani pedagog i psycholog z PPP.W trakcie trwania warsztatów uczniowie poznali swoje style uczenia 
się, co pomoże im w lepszym przyswajaniu wiadomości i kształtowaniu umiejętności. 

 Kabaretowy, interaktywny spektakl „Strach ma wielkie oczy”-  Klasy I-VI SP obejrzały spektakl pt: 
”Strach ma wielkie oczy”, który pokazał dzieciom jak można sobie radzić ze strachem i pokonać 
agresywne zachowania innych. Uczył jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy i do kogo należy 
zwrócić się o pomoc. 

 Światowy Dzień Tolerancji Światowy Dzień Praw Dziecka – uczniowie wzięli udział w prelekcji 
połączonej z pokazem multimedialnym  wygłoszonej przez policjantkę z Gorzowskiej Komendy Miejskiej 
dotyczącym realizacji art.17 Konwencji o Prawach Dziecka w Polsce pt: ”Cyberprzemoc i konsekwencje 
prawne z nią związane”.  Podczas obchodów  25 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka 
odbyła się projekcja filmu rysunkowego pt: ”Król Maciuś I. Wręczono  nagrody  w konkursie kukiełkowym 
i literackim - list  oficjalny  do  Rzecznika  Praw  Dziecka dotyczący przestrzegania praw dzieci w Polsce. 

 W czasie trwania uroczystości wystąpiło kółko teatralne w montażu słowno-muzycznym pt: Ja mam 
prawa”, który przybliżył uczniom treść Konwencji o Prawach Dziecka. 

 Kampania propagująca zdrowe odżywianie Dnia 12 maja 2015 roku odbyła się Kampania promująca 
zdrowy tryb życia kształtująca prawidłowe nawyki żywieniowe pt:” Papierosów nie palimy, alkoholu nie 
pijemy, narkotyków nie bierzemy tylko zawsze zdrowo jemy”. Wszyscy gimnazjaliści wysłuchali  
i obejrzeli prezentację multimedialną na temat zasad prawidłowego żywienia, którą poprowadził dietetyk. 

 Dzień bez papierosa- prezentacja projektu Palisz? Szpanujesz? Zdrowie sobie psujesz- profilaktyka 
nikotynizmu - jabłko zamiast papierosa. 

 Dzień Szkoły bez Przemocy: PRZEMOCY- STOP Przeprowadzenie badań wśród uczniów w klasach 
IV-VI SP i Gimnazjum dotyczących poczucia bezpieczeństwa w naszej placówce.  Kształtowanie 
zachowań asertywnych i umiejętności korzystania z pomocy. Utrwalanie umiejętności stosowania 
procedur. 

 Udział w spektaklu „Nieobecni” w ramach programu profilaktycznego.   Spektakl poruszał problemy 
samotności,  nieśmiałości  i  uzależnień  współczesnego  człowieka.  Po  spektaklu odbyło się spotkanie  
z  aktorami  teatru,  w  czasie  którego  widzowie  zadawali  pytania  na  temat  poruszonych  problemów  
w przedstawieniu. 

 Kampania Informacyjno-edukacyjnej „Obudź się”, która ma  na celu przeciwdziałanie uzależnieniom 
i wszelkim przejawom wykluczenia społecznego. Uczniowie gimnazjum wraz z rodzicami  wzięli udział 
w spektaklu  teatralnym  Marii    Guśniowskiej  pt. „Ony”. Dramatopisarka Marta Guśniowska snuje bajkę  
o ludzkim życiu. Bardzo dojrzałą, choć widzianą oczyma dojrzewającego dziecka. Kilkadziesiąt lat drogi, 
zawiedzione nadzieje, miłość i poszukiwanie szczęścia – wszystko w jednym wyjątkowym spektaklu. 

 Udział w spektaklu „Romeo i Julia”. Udział w spektaklu kończy cykl teatralny w ramach programu 
profilaktycznego, którego celem było odpowiedzenie na nurtujące nas w dzisiejszym świecie problemy 
egzystencjalne i szukanie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób pokonywać własne słabości i radzić 
sobie z problemami.  

 Światowy Dzień Tolerancji  i Światowy Dzień Praw Dziecka   prezentacja  multimedialna   połączona  
z prelekcją, którą wygłosiła policjantka  wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji Gorzowa 
Wielkopolskiego dotycząca realizacji art. 17 Konwencji o Prawach Dziecka.  Cyberprzemoc  
odpowiedzialność  karna z nią związana. 

  Dzień Bezpiecznego Internetu Spotkanie z dzielnicowymi Gminy Kłodawa, którzy mówili o prawnych 
konsekwencjach nieodpowiedniego korzystania z Internetu, o tym co jest dozwolone, a co nie. W trakcie 
zajęć uczniowie kształtowali szacunek wobec innych, tolerancję. Zajęcia z przedstawicielem  policji 
odbyły się dwukrotnie. 

 Prezentacja projektów  profilaktycznych klas gimnazjalnych.. Gimnazjaliści prezentowali 
wyniki swojej pracy. Były scenki, prezentacje multimedialne  oraz  spektakl słowno- muzyczny. 

 „Ratujemy i uczymy ratować”- Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu. W 
ramach programu edukacyjnego pod patronatem WOŚP, odbyło się szkolenie uczniów klas 1 
– 3 SP w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Celem 
spotkania było uwrażliwienie dzieci na potrzebę niesienia pomocy, przygotowanie ich na różne 
życiowe sytuacje i przypomnienie, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych osób. 
Uczniowie obejrzeli film instruktażowy „Ratujemy i uczymy ratować”, dzięki któremu poznali 
podstawowe zabiegi ratujące życie. Dowiedzieli się o zasadach wzywania pomocy.  
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Rok szkolny 2014/2015 obfitował w liczne wycieczki, wyjazdy edukacyjne (teatr i kino) i integracyjne: 
 

 Ujście Warty- Zajęcia w Parku Narodowym – w Chyrzynie, siedzibie Parku Narodowego, 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 Wyjazd 
obejmował  udział  w  apelu   jasnogórskim  oraz  w  spotkaniu  Rodziny  Szkół Jana Pawła II,  
a także zwiedzanie sanktuarium . Uczniowie rozwijali umiejętności współdziałania w grupie, 
uczyli się zasad zachowania i funkcjonowania w społeczności. 

 Wycieczka do Bolesławca- Fabryka Ceramiki i  do Fabryki Bombek w Złotoryi Zwiedzanie 
Manufaktury   Ceramiki  Artystycznej  w  Bolesławcu.  Wizyta   u   producenta   wyrobów    choinkowych  
w Złotoryi. Największą atrakcją były  warsztaty plastyczne przyozdabiania bombek. Każdy uczestnik 
według własnego pomysłu ozdobił bombkę choinkową.  

 Zajęcia w Laboratorium Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach. 
Sześciogodzinne  zajęcia  w  laboratorium  Gorzowskiego  Ośrodka  Technologicznego w Stanowicach.  
W ramach Klubu Młodego Wynalazcy uczniowie wykonywali samodzielnie doświadczenia laboratoryjne 
obejmujące tematykę z zakresu przyrody i chemii. Poznali podstawowy sprzęt laboratoryjny oraz  
zasady bezpiecznej pracy w laboratorium.  

 Kłodawska majówka – udział w plenerowej gminnej imprezie pt:”Kłodawska majówka”. Szkołę 
reprezentowało kółko teatralne w montażu słowno-muzycznym pt.: ”Piosenkarnia – wierszykarnia”. 
Uczniowie wzięli udział w licznych konkursach. 

  Wycieczka-Międzyzdroje-Świnoujście Szwecja-Dania-Niemcy Wycieczka obejmowała wizytę na 
klifach w Międzyzdrojach, Forcie Gerharda w Świnoujściu, przepłyniecie promem Morza bałtyckiego, 
zwiedzanie portowego miasteczka szwedzkiego Malmoe oraz Kopenhagi.  

 Wycieczka do Wrocławia- stolicy Dolnego Śląska. Uczestnicy zwiedzili Stare Miasto i Rynek śladami 
krasnoludków, poznali historię gotyckiego Ratusza i renesansowych kamieniczek. Wizyta w Muzeum 
Uniwersyteckim zrobiła na zwiedzających ogromne wrażenie, cenny i unikatowy zabytek świecki 
późnego baroku. Potem był  Ogród Japoński,  Park Szczytnicki, wrocławski obiekt wpisany na Listę 
UNESCO, Hala Stulecia i pokaz Fontann wrocławskich. Drugi dzień rozpoczął się rejsem parostatkiem  
 „Nereida”       po     Odrze     do    bramy     najstarszego    ZOO    w  Polsce,    wizyta    w    najnowszej  
i największej atrakcji parku - Afrykarium. Następna atrakcja to Ogrody Doświadczeń „Humanitarium” – 
tu uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych.  

 „Ruch na wagę zdrowia”. Impreza sportowo-rekreacyjna” w której uczestniczyło 400 dzieci z 15 

szkół z Gorzowa Wielkopolskiego. Program przedsięwzięcia obejmował spotkanie z Mistrzem 

Olimpijskim z Pekinu w Wioślarstwie - Michałem Jelińskim, porady dietetyka  na temat:  „Jak się 

odżywiać, jak być zdrowym?”, porady psychologa sportowego na temat: „Jak pokonywać przeszkody, 

jak radzić z problemami?”, zawody sportowe: rzuty do kosza, slalom hokejowy, tor przeszkód, ergometr 

 wioślarski, rzut do celu. 

  Integracyjny rajd – Wyprawa uczniów gimnazjum. Przed wycieczką  nastąpił krótki przegląd 

rowerów, uczniowie zapoznali się ze sposobami i częstotliwością konserwacji elementów swoich 

pojazdów. W czasie jazdy towarzyszyła im postawa wzajemnej pomocy i wspierania osób z najsłabszą 

kondycją. Na miejscu przeprowadzono zajęcia rekreacyjne na napowietrznym sprzęcie do fitness, które 

potraktowano jako formę rozgrzewki przed rozgrywkami w piłkę siatkową plażową.  

 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?”. Wysłuchali wykładu przygotowanego przez zespól doradców zawodowych. 

Obejrzeli  stoiska przygotowane przez poszczególne szkoły ponadgimnazjalne. Gimnazjaliści mieli 

okazję porozmawiać z uczniami i nauczycielami poszczególnych placówek, uzyskać foldery, ulotki, 

poznać specyfikę tych szkół.  

 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. 
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b) Działalność Zespołu Szkół w Kłodawie w roku szkolnym 2014/15: 

 

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;  

- 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. Realizacja programów ministerialnych i innych: 

- KIK 34  - Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym  poprzez edukację społeczeństwa  

w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”; 

-„Mały mistrz” – program sportowy dla klas I szkoły podstawowej; 

-„Multi sport” – program sportowy dla uczniów klas IV- VI; 

- Szkoła Promująca Zdrowie”; 

- Zajęcia sportowe prowadzone przez klub AZS PWSZ Gorzów Wlkp.- koszykówka dla dziewcząt klasy III i 

IV (SP, 16 uczniów); 

- zajęcia brydża sportowego prowadzone przez instruktora Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

        4.Działalność świetlicy szkolnej. 

Świetlica szkolna była przeznaczona dla uczniów :-dojeżdżających oraz mieszkających  w Kłodawie ,których 

rodzice pracowali  zawodowo w godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

 

 Ze świetlicy korzystali także uczniowie: nie uczęszczający  na zajęcia z religii, języka niemieckiego , zajęć z 

wychowania do życia w rodzinie ,skierowani  do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, oczekujący 

na zajęcia lekcyjne oraz dodatkowe zajęcia( wyrównawcze , logopedyczne , sportowe ) 

 Uczniowie mieli możliwość korzystania z następujących zajęć prowadzonych w ramach świetlicy szkolnej : 

-koło plastyczne dla klas  I-III  i  IV-VI,  

-zajęcia sportowe (SKS), 

-koło „Żyj zdrowo", 

-techniki relaksacyjne,  

-zajęcia z biblioterapii, 

-projekcja filmów,  

-zajęcia pedagogiczne z elementami socjoterapii,  
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-zajęcia „Papieskie dzieło misyjne”. 

Integracja międzyklasowych grup świetlicowych (wzajemne poznawanie się, budowanie zaufania, rozwijanie 

empatii) budowano poprzez  ważne wydarzenia takie jak: 

-Sprzątanie Świata, Światowy Dzień  Uśmiechu, Dzień Listonosza, Światowy Dzień Orgiami, Dzień Postaci 

z Bajek, Dzień Pluszowego Misia, Zabawa andrzejkowa , Turniej warcabowy, Walentynki, Dzień Kota , Bal 

karnawałowy , Dzień Wiosny- ,,Robimy wiosenne kanapki", Dzień Sportu.  

Prezentowanie osiągnięć uczniów świetlicy : 

-Dużym  powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne głównie z origami oraz quillingu.  Efektem były   

starannie wykonane prace i możliwość zaprezentowania ich na wystawach : jesiennej , zdrowego 

odżywiania, dnia postaci z bajek,  zimowej , wiosennej, wielkanocnej oraz letniej, 

-Występ uczniów różnych klas z wierszykami i piosenkami z okazji Dnia Babci i  Dziadka , Mamy i Taty 

umieszczonymi  na szkolnej stronie internetowej. 

-Nagranie i umieszczenie na szkolnej stronie internetowej teledysku z piosenką zaśpiewaną przez naszych 

uczestników świetlicy. 

-Występ reprezentantek świetlicy z piosenką ,,Nasza świetlica  " w Dniu Otwartym naszej szkoły. 

-Założona i ciekawie prowadzona przez uczniów kronika świetlicy szkolnej.  

Rozwijanie  zainteresowań manualnych, pobudzanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie wrażliwości estetycznej 

poprzez udział w konkursach plastycznych ( 6 konkursów świetlicowych oraz udział w konkursie 

międzynarodowym ): 

„Najpiękniejszy widok zaobserwowany podczas minionych wakacji,”  

 „Moja ulubiona postać bajkowa”, 

„Choinka w moim domu”, 

,,Jak spędziłem ferie zimowe ", 

,,Mój przyjaciel", 

,,Moje wymarzone wakacje", 

,,Wesołego Alleluja "-Międzynarodowy konkurs plastyczny , którego laureatem została Natalia Sobkowiak  

  z klasy IV. 

        5. 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. 

        6.Działalność pracy pedagoga szkolnego: 

Zadania pedagoga: 

1.Przeciwdziałanie absencji szkolnej uczniów i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego poprzez: 

- analizę frekwencji uczniów klas I-III , IV-VI oraz  gimnazjum na godzinach lekcyjnych i zajęciach, 

dodatkowych ( analiza dokumentacji, sprawozdania nauczycieli),  

- rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów, 

- bieżące monitorowanie osiągnięć dydaktycznych wszystkich uczniów. 
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2. Diagnozowanie problemów wychowawczych oraz monitorowanie klimatu społecznego szkoły. 

Przeprowadzenie i analiza: 

-  ankiety dotyczącej poczucia  bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,  

- ankiety dla wychowawców diagnozującej sytuację wychowawczą klasy, 

-  ankiety dla rodziców  dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w szkole, 

-  ankiety dotyczącej promowanych w szkole postaw, 

- sondażu dotyczącego kontaktu młodzieży ze środkami psychoaktywnymi. 

3. Monitorowanie  zadań wychowawczych realizowanych  przez wychowawców klas ( analiza klasowych 

programów wychowawczych po I półroczu roku szkolnego 2014/2015). 

4.W ramach działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej odbył wyjazd z klasą 

III gimnazjum na warsztaty zawodowe – targi ,indywidualne rozmowy z uczniami nt. wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej . 

5. Współpraca z instytucjami: 

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

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr1 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.  

- 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. 

6.Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:  

- kierowanie uczniów z trudnościami w nauce oraz uczniów zagrożonych demoralizacją i niedostosowaniem 

społecznym do poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych placówek,  

- dostosowywanie wymagań do potrzeb ucznia, objęcie uczniów pomocą psychologiczno – pedagogiczną  

- udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych,  

- gromadzenie dokumentacji uczniów, którym udzielano różnych form pomocy psychologiczno  – 

pedagogicznej, 

- wspieranie uczniów posiadających opinie i orzeczenie poradni pedagogiczno–psychologicznej, 

- uczestniczenie w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

- pomoc nauczycielom w opracowywaniu dokumentów związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

7. Indywidualne konsultacje z nauczycielami . 

8. Indywidualne zajęcia terapeutyczne.  

9. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.  

10. Posiedzenia Zespołu Wychowawczo – Profilaktycznego.   

11.Udział w konferencjach i szkoleniach:  

-Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji –praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych, 

- Innowacje pedagogiczne w procesie nauczania i wychowania. 

12. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, rad szkoleniowych.  
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13. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pielęgniarką szkolną w 

rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych. 

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

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

15.Realizacja działań z zakresu zespołu wychowawczo – profilaktycznego 

- przeprowadzenie, analiza i rekomendacje: 

  ankiety dotyczącej sytuacji wychowawczej klas, 

  ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa wśród nauczycieli i uczniów, 

  ankiety dla nauczycieli  dotycząca kontaktu młodzieży z środkami psychoaktywnymi,        

  ankiety badającej stosunek uczniów do promowanych przez szkołę postaw, 

  sondażu dotyczącego kontaktu młodzieży ze środkami psychoaktywnymi, 

- współudział w przygotowaniu rady szkoleniowej dla nauczycieli: „Agresja i przemoc w szkole,” 

- realizacja działań z zakresu odpowiedzialność karnej małoletnich ( klasy IV-VI i gimnazjum) realizacja na     

godz. wychowawczych, 

- realizacja programów edukacyjnych:„ Nie pal przy mnie, proszę” kl. I-III, 

- „ Znajdź właściwe rozwiązanie” IV-VI i gimnazjum, 

- przygotowanie ulotki dla rodziców związanej z agresją i przemocą- (ofiara/agresor)  odpowiedzialnością  

karną małoletnich oraz narkomanią (dopalacze), 

 - koordynowanie działań związanych z promowaniem przez uczniów pozytywnych postaw, 

 - zorganizowanie happeningu ukazującego uczniom wartość promowanych postaw w szkole oraz 

profilaktyki narkomanii, 

- zorganizowanie cyklu spotkań  uczniów klas gimnazjalnych z policją (odpowiedzialność karna nieletnich, 

cyberprzemoc, dopalacze i narkotyk)i w ramach programu „ Bezpieczne gimnazjum”.), 

- prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji, przeciwdziałania agresji, sposobów radzenia sobie ze stresem 

(techniki relaksacyjne - poradnik), 

- opracowanie zaleceń dla nauczycieli do pracy wychowawczej w klasach, 

- opracowanie listy postaw nagradzanych na szkolnym drzewku zachowań,  

- koordynowanie działań związanych z Dniem Profilaktyki, 

- udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych, zespołów klasowych, zespołów interdyscyplinarnych. 

16.Interwencje wychowawcze.  

17.Rozmowy wychowawcze.  

 

7. Wycieczki szkolne. 

W szkole zorganizowano: 

        -65  wycieczek  jednodniowych; 

-22 wycieczki kilkudniowe. 

 

 

 

 

 


