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Wstęp 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017 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. 

4. Ustawa z dnia 14.12.2016 r.- Prawo oświatowe.(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ROZDZIAŁ I 
Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Kłodawa w roku szkolnym 2016/2017 
(wg stanu na 31.08.2017r.) 

 
 

Przedszkola: 

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

2. Publiczne Przedszkole w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach  

„Wesoła Gromada”, ul. Osiedlowa 6. 

 

Zespoły Szkół: 

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

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, 

- Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 

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

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 

- Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ II 
Uczniowie/dzieci przedszkolne w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłodawa  
Przedstawione w tym rozdziale dane zostały oparte na informacjach pozyskanych od dyrektorów placówek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych w Gminie Kłodawa uczęszczało 208 dzieci. Utworzono 

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

gotowości edukacyjnej i dojrzałości szkolnej dzieci z najstarszych grup.  

W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci przedszkolne korzystały z pełnego wyżywienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1. Dzieci przedszkolne

Lp. Dane dotyczące dzieci przedszkolnych

Przedszkole 

Wojcieszyc

e              

Przedszkol

e  Kłodawa

1. Liczba dzieci 113 95

2. Liczba grup przedszkolnych 5 4

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Tygodniowa liczba godzin:

3.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba dzieci) 1/28 4/95

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

4. Liczba dzieci uczestniczących w: 0 0

4.1. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 2 8

4.2. zajęciach rewalidacyjnych 3 0

4.3. zajęciach logopedycznych 7 10

4.4. roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne 0 0

4.5. indywidualnym toku nauki 0 0

5. Liczba dzieci uczących się języków obcych, w tym: 90 95

5.1. języka angielskiego 90 95

5.2. języka niemieckiego 0 0

5.3. języka innego (jezyk …..) 0 0

6. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 113 95



 

II.2. Uczniowie szkół podstawowych: 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów szkół podstawowych ZS Różanki ZS Kłodawa

1. Liczba uczniów w szkole 159 341

2. Liczba oddziałów 8 17

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 57 30

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych: 20 33

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 10/84 33/298

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 6/108 3/96

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 4/32 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 55 126

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 2 2

5.3. zajęciach logopedycznych 18 25

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 7 39

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 9 0

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 0 0

5.7. nauczaniu indywidualnym 0 2

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 159 341

6.1. języka angielskiego 159 341

6.2. języka niemieckiego 0 0

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów, którzy otrzymali wyprawki szkolne 0 0

8. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 58 98

8.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 58 98  
 
 

W roku szkolnym 2016/2017 do szkół podstawowych w Gminie Kłodawa uczęszczało 500 uczniów. Zostało 

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

Ofertą zajęć pozalekcyjnych objęto 382 uczniów, uczęszczających na zajęcia w ramach różnych kół 

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

uczestniczyło 204 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 500 uczniów. 



 

II.3. Uczniowie gimnazjów: 
 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów gimnazjów
ZS Kłodawa ZS Różanki

1. Liczba uczniów 121 65

2. Liczba oddziałów 6 3

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 64 33

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych:

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 12/78 5/52

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 4/63 2/48

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 6 23

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 1 0

5.3. zajęciach logopedycznych 0 4

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 0 0

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 2 2

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 0 0

5.7. nauczaniu indywidualnym 1 0

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 121 65

6.1. języka angielskiego 121 65

6.2. języka niemieckiego 121 65

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 50 13

7.1. Liczba posiłków refundowanych z GOPS 40 12  

 

W roku szkolnym 2016/2017 do gimnazjów z Gminie   Kłodawa  uczęszczało 186 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 130 uczniów. Z zajęć sportowych skorzystało łącznie 111 

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

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

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

kontynuacji nauki języka obcego rozpoczętej na poziomie szkoły podstawowej. 

W minionym roku szkolnym 63 uczniów korzystało z wyżywienia, z czego 52 uzyskało refundację kosztów tych 

posiłków. 

 



 

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

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

Przedszkole  
Wojcieszyce 

1. Liczba nauczycieli zatrudnionych: 8 11 

 1.1   w pełnym wymiarze 6 9 

 1.2   w niepełnym wymiarze 2 2 

2. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego: 8 11 

 2.1   stażyści 1 2 

 2.2   kontraktowi 1 1 

 2.3   mianowani 4 2 

 2.4   dyplomowani 2 6 

3. Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:   

 3.1     psychologowie 0 0 

 3.2     logopedzi 0,2 0,2 

 3.3     pedagodzy 0 0 

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

  

 4.1    Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty 0 0 

 4.2    Nagroda Ministra Edukacji 0 0 

 4.3    Nagroda Wójta Gminy 2 1 

 

III.2. Nauczyciele zespołów szkół: 

IV.2. Nauczyciele Zespołów Szkół

ZS Kłodawa ZS Różanki

Liczba nauczycieli zatrudnionych: 43 29

1.1. w pełnym wymiarze 39 21

1.2. w niepełnym wymiarze 4 8

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego:

2.1. stażyści 0 0

2.2. kontraktowi 8 4

2.3. mianowani 7 5

2.4. dyplomowani 28 20

Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:

3.1. bibliotekarze 1 1

3.2. psychologowie 1 1

3.3. logopedzi 0 1

3.4. pedagodzy szkolni 1 2

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



 

ROZDZIAŁ IV 
Proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 
Przedstawione dane pochodzą z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.  
 

 
 

IV. 1. 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 2017r. 53 uczniów gimnazjów położonych na terenie Gminy Kłodawa 
przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego.    

 

Tabela nr 3. Średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w układzie terytorialnym w podziale na części 
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Okręg 57,27 66,57 50,92 44,85 65,57 48,61 53,85 
Woj.lubuskie 57,12 67,12 50,64 44,74 65,18 50,57 56,41 
Pow. 
gorzowski 

57,01 67,78 50,83 45,29 64,94 46,89 57,16 

Gm.Kłodawa 55,83 64,42 50,25 46,98 66,57 44,33 56,00 

 
 

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

50,00 64,40 46,80 33,70 61,90 39,70 - 

Gimnazjum 
Kłodawa 

58,80 64,34 52,00 53,80 69,13 46,84 56,00 

Średni wynik 
powiatu 
gorzowskiego 

57,01 67,78 50,83 45,29 64,94 46,89 57,16 

Średni wynik 
gminy Kłodawa 

55,83 64,42 50,25 46,98 66,57 44,33 56,00 

 
 
 
Losy absolwentów gimnazjów gminy Kłodawa. 

 
Spośród 53 uczniów, którzy ukończyli gimnazja blisko 30 % kontynuować będzie naukę w liceach                                              
ogólnokształcących, 52% odsetek w technikach i ok 18% w szkołach zawodowych. 
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IV.2 

Edukacyjna wartość dodana (EWD): 

 

 – metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Edukacyjną wartością 

dodaną nazywa się także wskaźniki efektywności nauczania, obliczone za pomocą tej metody. Metoda ta opiera 

się na wykorzystaniu modeli statystycznych do szacowania postępów poczynionych przez uczniów podczas 

nauki na danym etapie edukacyjnym. Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż oczekiwane na 

podstawie ich wcześniejszych osiągnięć szkolnych, uznaje się, że szkoła, do której uczęszczali, nauczała 

efektywniej niż inne szkoły, które pracowały z podobnymi uczniami. Jeżeli wyniki te są niższe, szkoła nauczała 

mniej efektywnie, niż inne placówki pracujące z podobnymi uczniami. Wskaźniki EWD są więc miarami 

relatywnymi. Nie pokazują, jak bardzo uczniowie „zmądrzeli” bądź „zgłupieli” w danej szkole, ani tego, jak dużo 

się nauczyli. Natomiast pozwalają zobaczyć, czy szkoła naucza mniej, czy bardziej efektywnie, niż przeciętna 

placówka w kraju. 

 

Zastosowanie metody EWD wymaga wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku 

nauki w danej szkole/etapie edukacyjnym i na jej zakończenie. Jej istotą jest odejście od patrzenia na szkoły 

jedynie przez pryzmat wyniku osiąganego przez uczniów na koniec nauki. Ponieważ wyniki egzaminacyjne 

zależą w znaczącej mierze od czynników, które są poza kontrolą szkoły, używanie rezultatów egzaminów 

końcowych jako miary efektywności musi prowadzić do niesprawiedliwych ocen. EWD jest bardziej wartościową 

metodą oceny efektywności nauczania. Uwzględnienie wyników uczniów na początku rozpoczęcia nauki w danej 

szkole pozwala wskazać szkoły, które mimo relatywnie słabych wyników końcowych mogą pochwalić się wysoką 

efektywnością nauczania i odwrotnie, szkoły będące wysoko w rankingu wyników testów końcowych, ale niewiele 

przyczyniające się do postępów uczniów. Wyniki "na wejściu" informują nie tylko o poziomie osiągnięć szkolnych 

ucznia na progu szkoły, ale są też „nośnikiem” wiedzy o środowisku rodzinnym dziecka, o jego poziomie 

zdolności i motywacji szkolnej. Dzieje się tak dlatego, że wyniki egzaminu "na wejściu" są uwarunkowane 

podobnymi czynnikami, co rezultaty egzaminu końcowego.   

 

Wartości EWD dla szkół Gminy Kłodawa dla poszczególnych przedmiotów w latach 2015-2017: 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_statystyczny


 

ROZDZIAŁ V 
Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym w roku szkolnym 2016/2017. 
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. 
 
V.1 Inwestycje w placówkach oświaty w roku szkolnym 2016/2017 (z budżetu gminy)  

l.p. Nazwa zadania Termin realizacji nakłady 

ZS Kłodawa 

1 Naprawa elewacji 2017 3075,- 

2 Wymiana pieca c.o. 2017 68.142,- 

3 Zakup i montaż klimatyzatorów 2016 11.797,- 

4 Zakup maszyny sprzątającej 2016 27.000,- 

ZS Różanki 

5 Naprawa schodów wejściowych 2017 41.800,- 

6 Malowanie korytarza II piętro 2017 24.600,- 

    

Przedszkole Wojcieszyce z oddz. Różanki 

7 Remont dachu 2017 7.657,- 

Przedszkole Kłodawa 

8 Termomodernizacja budynku 2017 159.890,- 
 

V.2  Wyposażenie w sprzęt techniczno-dydaktyczny: 
 

Przedszkola: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny
Przedszkole 

Wojcieszyce

Przedszkole 

Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 2 1

2. liczba tablic interaktywnych 0 0

3. inne urządzenia multimedialne 12 3  
 

Szkoły podstawowe: 
 

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

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 17 26

2. liczba tablic interaktywnych 6 5

3. inne urządzenia multimedialne 18 3  
 
 
 
Gimnazja: 

Lp. Wyposażenie w sprzęt techno-dydaktyczny
Gimnazjum 

Różanki

Gimnazjum 

Kłodawa

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 17 20

2. liczba tablic interaktywnych 5 7

3. inne urządzenia multimedialne 4 1  



 

 
 
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 2016/2017r. 
  

W roku szkolnym 2016/2017  edukacją przedszkolną w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem 
Zamiejscowym w Różankach w pięciu grupach przedszkolnych, objętych zostało 113 dzieci (42 dzieci w oddziale 
przedszkolnym w Wojcieszycach oraz 71 w oddziale przedszkolnym  w Różankach) .  
1. Oddziały pracowały na programie wychowania przedszkolnego: 
  „Kolorowy start” wyd. MAC Edukacja 
 
2. Wzbogacając ofertę edukacyjną w naszych oddziałach przedszkolnych realizowane były następujące działania 
projektowe   i programy ogólnopolskie rozwijające zainteresowania dzieci oraz propagujące wartości: 
• „Cała Polska Czyta Dzieciom”  
• „Akademia Aquafresh”  
• „Kubusiowi Przyjaciele Natury” 
• „Bezpieczna droga do przedszkola” 
• „Akademia zdrowego przedszkolaka” 
• „Przedszkole talentów” 
 
3. Rodzice 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 : 
- 3/4-latki – 11.01.2016 r.; 29.03.2017 r. 
- 5/6-latki – 17.01.2017 r.; 30.03.2017 r. 
• w oddziale w Różankach : 
- 3-latki – 19.12.2016 r.; 26.05.2017 r. 
- 4/5-latki – 25.10.2016 r.; 16.12.2016 r.; 25.05.2017 r.; 02.06.2017 r. 
- 5/6-latki – 24.10.2016 r.; 16.03.2017 r. 
 
4. Dzięki współpracy całego personelu przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym zorganizowane zostały 
następujące uroczystości, święta i spotkania : 
• 15.09.2016r. - GRILL INTEGRACYJNY.  
• 16.09.2016r. - AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.  
• 20.09.2015r. - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA.  
• 22.09.2016r. - POMARAŃCZOWY DZIEŃ, CZYLI ŚWIĘTO MARCHEWKI.  
• 05.10.2016r. - WIZYTA PANI I PANA DZIELNICOWYCH.  
• 12.10.2016r. – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA ORAZ OBCHODY DNIA EDUKACJI. 
• 19.10.2016r. oraz 26.10.2016r. - WARSZTATY W MUZEUM SPICHLERZ.  
• 24.10.2016r. - WIZYTA PANI LEŚNIK.  
• 04.11.2016r. oraz 08.11.2016r. - DZIEŃ POSTACI Z BAJEK.  
• 10.11.2015r. - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. 
• 17.11.2016r. - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA.  
• 25.11.2016r. - DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.  
• 29.11.2016r. - KONKURS RECYTATORKI.  
• 30.11.02016r. - ZABAWA ANDRZEJKOWA.  
• 06.12.2016r. - MIKOŁAJKI.  
• 08.12.2016r. - WIZYTA GÓRNIKA.  
• 12.12.2016r. - WIZYTA STOMATOLOGA.  



 

• 15.12.2016r. - JASEŁKA GMINNE.  
• 16.12.2016r., 22.12.2016r. - JASEŁKA W GRUPACH PRZEDSZKOLNYCH.  
• 20 - 21.12.2016r. - WIGILIE PRZEDSZKOLNE.  
• listopad-grudzień 2016r. - AKCJA „GÓRA GROSZA”.  
• 05.01.2017r. - DZIEŃ BAŚNI.  
• 13.01.2017r. - „KRÓLOWA ŚNIEGU”– SPEKTAKL W TEATRZE OSTERWY. 
• 16.01.2017r. - WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KŁODAWIE.  
• 19–20.01.2017r. - DZIEŃ BABCI I DZIADKA.  
•             23.01.2017r. – BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII-WIZYTA DZIELNICOWYCH W PRZEDSZKOLU.  
• 25.01.2017r. - WYCIECZKA DO SCHRONISKA „AZORKI”.  
• 09.02.2017r. – ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA.  
• 14.02.2017r. - WALENTYNKI.  
• 16–17.02.2017r. - BAL KARNAWAŁOWY W  PRZEDSZKOLU.  
• 27.02.2017r. - WIZYTA „MĄDRYCH SÓWEK” U STOMATOLOGA. 
• 27.02.2017r. - POZNAJEMY KOSMOS. 
• 27.02.2017r. - DZIEŃ DINOZAURA. 
• 01.03.2017r. - KONKURS PLASTYCZNY „ZIMOWA ZAWIERUCHA”. 
• TEATRZYK KUKIEŁKOWY MISIA USZATKA. 
• 15.03.2017r. - STRASZAKI Z WIZYTĄ W FILHARMONII GORZOWSKIEJ. 
• 16.03.2017r. - DZIEŃ TALENTÓW „ROZWIŃ SWE SKRZYDŁA” 
• 15–17.03.2017r. - PRZEDSZKOLAKI ZAPRASZAJĄ WIOSNĘ. 
• 20.03.2017r. - „MĄDRE SÓWKI” W AKADEMII TWÓRCZEGO JUNIORA. 
• 20.03.2017r. - ZIELONY DZIEŃ , CZYLI WITAMY WIOSNĘ! 
• 24.03-14.04.2017r. - KIERMASZ WIELKANOCNY. 
• 22.03.2017r. - ZAJĘCIA NA TEMAT HIGIENY OSOBISTEJ. 
• 22.03.2017r. - WIZYTA GRZEGORZA BIEGAŃSKIEGO – TRENERA JUDO. 
• 27.03.2017r. - Z USZATKIEM O WIOŚNIE – PANI WÓJT CZYTA 
               PRZEDSZKOLAKOM Z WOJCIESZYC.  
• 29.03.2017r. - WIZYTA ŁACIATEGO OGOŚCIA.  
• 29.03.2017r. – WIZYTA „WESOŁYCH MISIÓW” W GOSPODARSTWIE. 
• 30.03.2017r. – KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ W RÓŻANKACH. 
• 31.03.2017r. – „ GNIEWKO I LUBINKA” – PRZEDSZKOLAKI  W TEATRZE. 
• 03.04.2017r. – SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM. 
• 03.04.2017r. – „BAJKOWE MOTYLE” Z WIZYTĄ W SALCE EDUKACYJNEJ „OGNIK”.  
• 11.04.2017r. – WIELKANOCNE ŻYCZENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY. 
• 12.04.2017r. – ŚNIADANIE WIELKANOCNE W ODDZIALE  PRZEDSZKOLNYM W WOJCIESZYCACH.  
• 19.04.2017r. – WYCIECZKA DO MINI ZOO W WAWROWIE.  
• 20.04.2017r. – WIZYTA ABSOLWENTÓW W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W RÓŻANKACH.  
• 18-21.04.2017r. – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI. 
• 21.04.2017, 24.04.2017r. – ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI. 
• 28.04.2017r. – UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH. 
• 04.05.20147r. – DZIEŃ STRAŻAKA W „WESOŁEJ GROMADZIE”. 
• 06.05.2017r. – FESTYN MAJOWY W WOJCIESZYCACH. 
• 10.05.2017r. – DZIEŃ BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZA. 
• 10.05.2017r. – PIERWSZE SPOTKANIE Z BALETEM. 
• 12.05.2017r. – KONKURS INSTRUMENTALNO – WOKALNY „KŁODAWSKI SŁOWIK”.  
• 17.05.02017r. – DZIEŃ SAMORZĄDOWCA. 
• 20.05.2017r. - NA KŁODAWSKIEJ MAJÓWCE, EKO-KONKURS „DRUGIE ŻYCIE  TWOICH ŚMIECI”. 
• 26.05.2017r. – „POCZYTAJ MI MAMO”. 
• 29.05.2017r. – „BAJKOWE MOTYLE” W KINIE. 
• 01.06.2017r. – POSZUKIWANIA SKARBU, CZYLI DZIEŃ DZIECKA W WOJCIESZYCACH. 
• 01.06.2017r. –TANECZNIE KOLOROWO,SŁONECZNIE,CZYLI DZIEŃ DZIECKA. 
• 02.06.2017r.– NIESPODZIANKA OD RODZICÓW „DZIEŃ DZIECKA,CZYLI CAŁA PRAWDA  
              O NAS SAMYCH”. 
•             03.06.2017r. – FESTYN RODZINNY „WSPÓLNE BIESIADOWANIE”.                             



 

• 05.06.2017r. – UCZYMY SIĘ UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY. 
• 09.06.2017r. – NAJSTARSZE PRZEDSZKOLAKI W ZAGRODZIE MŁYŃSKIEJ W BOGDAŃCU. 
• 05–09.06.2017r. – OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM. 
• 12.06.2017r. – KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE. 
• 21.06.2017r. – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ SZEŚCIOLATKÓW. 
•             30.06.2017r.– „NIECH ŻYJĄ WAKACJE” ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO. 
 
 
Ilość podejmowanych przedsięwzięć w „Wesołej Gromadzie” zapewnia wychowankom wszechstronny rozwój 
ukierunkowany na ich indywidualne potrzeby. Pedagodzy starają się, aby proces edukacyjny przebiegał dla 
każdego dziecka w sposób przyjemny i atrakcyjny, ponieważ najlepsze efekty edukacyjne otrzymuje się poprzez 
łączenie nauki i zabawy. Liczne inicjatywy podejmowane przez dyrekcję i wychowawców poszczególnych grup, 
zwiększają ofertę przedszkola. Akcje, które funkcjonowały w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z 
Oddziałem Zamiejscowym w Różankach pozwalają dzieciom na wykształcanie w sobie dodatkowych 
umiejętności czy nawyków, które procentują w przyszłości. Współpraca ze środowiskiem lokalnym podejmowana 
przez przedszkole realizowana jest w największym zaangażowaniem oraz starannością. Przedszkolaki 
uświetniają swoimi talentami wiele imprez kulturalnych na terenie gminy. Promowanie przedszkola w regionie 
odbywało się poprzez uczestnictwo dzieci w różnego rodzaju konkursach, również na szczeblu wojewódzkim. 
 
5. Podczas całego roku szkolnego odbyły się wycieczki (wyjazdy): 
Oddział przedszkolny w Wojcieszycach: 
Grupa 3/4-latków: 
• 26.09.2016r. - wyjście do gospodarstwa rolnego w Wojcieszycach Państwa Nurskich w celu obserwacji  
               zwierząt        gospodarskich w ich środowisku naturalnym, 
• 21.11.2016r. – wycieczka do Manufaktury Słodyczy „Babeczki i cukiereczki” w Gorzowie Wlkp. na  
               warsztaty lizakowe – produkcja słodyczy  z naturalnych składników, 
• 09.01.2017r. – wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej  w Gorzowie  
               –  zajęcia  w pokoju dydaktycznym połączone ze zwiedzaniem jednostki, 
• 13.01.2017r. – wyjazd w celu przedstawienia Jasełek dzieciom z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno 
              -  Wychowawczego w Gorzowie Wlkp., 
• 16.01.217r. – wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie na zajęcia biblioteczne oraz wspólne  
               czytanie przygód Misia Uszatka, 
• 31.03.2017r.–wyjazd do Teatru w Gorzowie Wlkp. na spektakl „ Gniewko i Lubinka”, 
• 19.04.2017r. – wyjazd z grupą „Mądre Sówki” do Mini Zoo w Wawrowie w celu obserwacji zwierząt  
               w  zoo oraz zacieśniania więzi międzygrupowych. 
Grupa 5/6-latków: 
• 26.09.2016r. - wyjście do gospodarstwa rolnego Państwa Nurskich w Wojcieszycach w celu obserwacji  
               zwierząt gospodarskich w ich środowisku naturalnym, 
• 19.10.2016r.–wycieczka do Muzeum  „Spichlerz”  w  Gorzowie  Wlkp.  na  warsztaty  „Dziecięce z abawy  
               z dawnych  lat”, w celu poznania zabaw podwórkowych starszego pokolenia, 
• 09.01.2017r. – wycieczka do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. 
               –  zajęcia w pokoju dydaktycznym połączone ze zwiedzaniem jednostki, 
• 13.01.2017r.–wyjazd w celu przedstawienia Jasełek dzieciom z Ośrodka Rehabilitacyjno- 
               Edukacyjno-  Wychowawczego w Gorzowie Wlkp., 
• 16.01.217r. – wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie na zajęcia biblioteczne oraz wspólne  
               czytanie przygód Misia Uszatka, 
• 15.03.2017r. – wyjazd do Filharmonii w Gorzowie Wlkp. na koncert z  cyklu „Akademia Muzyki”, 
• 31.03.2017r.-wyjazd do Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. na spektakl  „Gniewko i Lubinka”, 
• 09.06.2017r. -  wycieczka do zagrody młyńskiej w Bogdańcu w celu poznania pracy piekarza.  
Oddział przedszkolny w Różankach: 
Grupa 3 latków: 
• 27.09.2016r. – wyjście do parku w Różankach w celu poszukiwania oznak jesieni, 
• 04.10.2016r. – wyjście do sadu w Różankach w celu obserwacji dojrzewania owoców jesiennych, 
• 18.01.2017r.– wyjście do biblioteki w Różankach w celu zapoznania z biblioteką oraz  
               obejrzenia   księgozbiorów, 



 

• 27.02.2017r -  wyjście do Ośrodka Zdrowia w Różankach w celu zapoznania z pracą lekarza  
               – stomatologa oraz   zwiedzania jego gabinetu, 
• 20.03.2017r. – wyjazd do Akademii Twórczego Juniora w Gorzowie Wlkp. na zajęcia wspierające  
               rozwój zmysłów, 
• 19.04.2017r. -  wyjazd   z  grupą  „Radosne Słoneczka”  do  Mini  Zoo  w  Wawrowie  w celu  
              obserwacji zwierząt  w zoo oraz zacieśniania więzi międzygrupowych, 
• 10.05.2017r. -  wyjazd do Filharmonii w Gorzowie Wlkp., na koncert z cyklu „Akademia Muzyki”, 
• 22.05.2017r. -  wyjazd do Akademii Twórczego Juniora w Gorzowie Wlkp. na zajęcia praktyczne  
             „Tworzenie  kolorowych mydełek” w celu stworzenia mydełka oraz przyglądania się  
              poszczególnym  etapom jego   produkcji, 
Grupa 4/5-latków : 
• 26.09.2016r.  – wyjście do lasu w Różankach w celu poszukiwania darów jesieni, 
• 10.10.2016r. – wyjście do ogrodu warzywnego w Różankach w celu obserwacji jesiennych warzyw,  
              ich zbioru oraz procesów dbania o warzywa, 
• 28.10.2016r. – wyjście na cmentarz w związku   ze  zbliżającym   się Dniem Wszystkich     Świętych, 
• 27.11.2016r. – wycieczka    do    Mini     Zoo   w     Wawrowie     
• 18.01.2017r. – wyjście do  biblioteki  w Różan celu  oglądania  księgozbiorów  bibliotecznych     oraz 
              pierwszego wspólnego wypożyczania książek, 
• 25.01.2017r.–wycieczka do schroniska „Azorki” w Gorzowie Wlkp. w celu poznania warunków, w których  
              żyją zwierzęta, przekazania darów , 
• 29.03.2017r. – wyjście do gospodarstwa Państwa Krawczykowskich w celu obejrzenia pracy  
              rolnika,  jego  sprzętu oraz zwierząt gospodarskich w ich naturalnym środowisku, 
• 10.05.2017r. - wyjazd do Filharmonii w Gorzowie Wlkp., na koncert z cyklu „Akademia Muzyki”. 
Grupa 5,6-latków : 
• 26.09.2016 r.  – wyjście do lasu w Różankach w celu poszukiwania jesieni, 
• 10.10.2016 r – wyjście do ogrodu warzywnego w Różankach w celu obserwacji jesiennych warzyw,  
              ich zbioru oraz   procesów dbania o warzywa, 
• 26.10.2016 r. – wycieczka do Muzeum „Spichlerz” w Gorzowie Wlkp. na warsztaty „Dziecięce zabawy z  
               dawnych  lat”, w celu poznania zabaw podwórkowych starszego pokolenia, 
• 09.11.2016 r. – wycieczka do biblioteki w Różankach na zajęcia biblioteczne zachęcające do  
              czytania przez dzieci oraz pierwszych wypożyczeni książek, 
• 27.11.2016 r. – wycieczka     do   Mini Zoo     w  Wawrowie   w celu   obserwacji   zwierząt,  
• 13.01.2017 r. -  wycieczka do Teatru w Gorzowie Wlkp. na spektakl „Królowa Śniegu”, 
• 15.03.2017r. – wyjazd do Filharmonii w Gorzowie Wlkp. na koncert z cyklu „Akademia Muzyki”, 
• 03.04.2017r.–wycieczka do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie. 
• 10.05.2017 r. – wyjście do biblioteki w Różankach z okazji Dnia Bibliotek oraz Dnia Bibliotekarza w celu  
               złożenia życzeń oraz wspólnego świętowania, 
• 12.05.2017r. – wyjazd do Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszycach na konkurs wokalno-muzyczny  
              „O KŁODAWSKIEGO SŁOWIKA”, 
• 29.05.2017r.–wyjazd do Kina „Cinema 3D" w Gorzowie Wlkp. na seans „Smerfy:  
              poszukiwacze  zaginionej wioski”, 
• 09.06.2017r. – wycieczka do Zagrody młyńskiej w Bogdańcu w celu poznania pracy piekarza  
 
Wycieczki organizowane w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych wzbogacają zajęcia  w wiedzę, którą 
można zdobyć obserwując dane zjawiska w ich naturalnym środowisku występowania. Wycieczki, wyjścia, 
wyjazdy pozwalają na bezpośredni kontakt ze sztuką, kulturą, czy przyrodą oraz zjawiskami, które mogą wystąpić 
tylko w warunkach poza przedszkolnych.  
 
6. Przedszkolaki z „Wesołej Gromady” brali udział w następujących konkursach: 
• Konkurs plastyczny „Czy znasz te znaki drogowe?” – przedszkolny konkurs wiedzy o  
              znakach  drogowych oraz  o bezpieczeństwie na drodze, 
• Konkurs plastyczny „Talerz zdrowia” – konkurs oddziałowy mający na celu promowanie prawidłowego  
              odżywiania się dzieci oraz prowadzenia zdrowego trybu życia, 
• Konkurs recytatorski „Brzechwa i Tuwim dzieciom” – przedszkolny konkurs mający na celu  
              zapoznania  dzieci  z poezją dziecięcą, ale także wspierający rozwój śmiałości i otwartości  w dzieciach, 



 

• Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną ogłoszony i organizowany przez urząd Wojewody Lubuskiego, 
• Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” – konkurs organizowany w oddziale przedszkolnym  
              w Różankach z okazji Dnia Baśni, 
• Konkurs „Wiersz o bezpieczeństwie” – konkurs przedszkolny na wspólny wiersz  o bezpieczeństwie,  ma  
              na celu wzmacnianie w dzieciach bezpiecznej postawy wobec siebie, obcych oraz  
              zachowania     bezpieczeństw na  drodze, 
• Konkurs  plastyczny  „Zimowa zawierucha” –  konkurs  organizowany  w  oddziale  przedszkolnym  w  
              Wojcieszycach mający na celu wzmaganie swobodnej twórczości plastycznej dzieci, 
• Konkurs plastyczny ogłoszony i organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury „Tradycje    w kolorach”,  
              w którym  dwie dziewczynki z oddziału przedszkolnego w Wojcieszycach otrzymały wyróżnienie  
              na  oficjalnej  gali   wręczenia nagród, a   ich  prace  konkursowe  znalazły  się   na   
              uroczystej    wystawie  pokonkursowej  organizowanej   w  Teatrze  im.  Juliusza   Osterwy  w Gorzowie, 
• Konkurs talentów „Dzień talentów” – konkurs przedszkolny mający na celu promocję przedszkolnych  
              talentów przed rodzicami, dziećmi oraz zaproszonymi gośćmi, 
• Konkurs Piosenki Przedszkolnej – konkurs   przedszkolny   mający   na   celu  ośmielanie   dzieci   oraz  
              wyłanianie osobowości scenicznych, 
• Konkurs wokalny –  muzyczny   „O  Kłodawskiego  Słowika”  ogłoszony  i  organizowany   przez  
              Gminny  Ośrodek  Kultury  w Kłodawie,  
• Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie - konkurs organizowany w grupie „Wesołych Misiów” mający na  
              celu podsumowanie całorocznej pracy nad wiedzą o bezpieczeństwie przedszkolaków. 
 
7. W całym roku szkolnym 2016/2017 kontynuowana bądź nawiązywana była ścisła współpraca z lokalnymi 
instytucjami: 
• Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach, 
• Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie z filią w Różankach, 
• Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie, 
• Nadleśnictwo w Kłodawie, 
• GOPS w Kłodawie, 
• Rada Sołecka w Różankach i Wojcieszycach, 
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Gorzowie Wlkp., 
• Organ nadzorujący i prowadzący przedszkole, 
• Ośrodek Zdrowia w Różankach, 
• Gabinet Stomatologiczny w Różankach, 
• Państwowa Straż Pożarna w Gorzowie Wlkp., 
• Ochotnicza Straż Pożarna w Różankach, 
• Dzielnicowi Gminy Kłodawa. 
8. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony personelu oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 
    w roku szkolnym 2016/2017 udało się pozyskać dodatkowe fundusze bądź darowizny z: 
• Firmy TPV - darowizna telewizora Philips 55,  
• Charytatywnego balu karnawałowego - 28.01.2017r., 
• Kiermaszu Wielkanocnego – 24.03 – 14.04.2017r., 
• Festynu Rodzinnego  - 03.06.2017r. 
9. W obu placówkach przedszkolnych prowadzone były zajęcia dodatkowe, finansowane przez Urząd Gminy w 
Kłodawie: 
• zajęcia logopedyczne, 
• zajęcia ruchowe z elementami tańca, 
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
• zajęcia rewalidacyjne, 
• koło muzyczne. 
 
 
 
 
 
 
 



 

b) 

Działalność przedszkola Bajkolandia w Kłodawie – spotkania, programy i imprezy zorganizowane w roku 
szkolnym 2016/2017: 
 

PROGRAMY EDUKACYJNE: 
•  Programem wiodącym w Przedszkolu był: ,,Nasze Przedszkole” MAC EDUKACJA 
   oraz TROPICIELE ZANIM ZOSTANIESZ UCZNIEM –oddział grupa IV. 
• Program koła tanecznego: „Krakowiacy i Górale” ”. 
• Program koła teatralnego: „Mały aktor wielkie role””. 
• 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-śpiewa, maluje, fantazjuje”. 
• Program przyrodniczy „Cztery Pory Roku” 
• Program  logopedyczny ,,Chcę mówić ładnie i poprawnie” – opracował i realizował logopeda. 
• Program adaptacyjny dla dzieci młodszych ,,Jestem sobie  przedszkolaczek". 
• Program „Bezpieczny Przedszkolak”. 
• „Akademia Aquafresch” program profilaktyki jamy ustnej i zębów. 
• Kubusiowi przyjaciele natury. 
• Najtek - profilaktyka snu, niemoczenie się, grupa I Krasnoludki. 
 
IMPREZY 
1. „Mali odkrywcy” organizator Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Kodeńskiego. Projekt  „Rower”, ,,Truskawka”, 
,,Woda” (udział 75 dzieci   i 3 nauczycielki). 
2.  wrzesień 2016;  WESOŁE ZABAWY–INTEGRACJA POLSKICH I NIEMIECKICH PRZEDSZKOLAKÓW  w 
ramach współpracy z Niemiecką placówka oświatową. 
 
Działania z Radą Sołecką Kłodawy    
  udział w: 
 -”Święcie Niepodległości”- listopad 2016, sala wiejska, 
 -„Choince Sołeckiej”, zabawy przy muzyce, 
 - „Dniu 8 Marca” Święto Kobiet, występy, życzenia sala wiejska, 
 - Spotkaniu - Jasełka w Kościele w Kłodawie. 
 
Konkursy organizowane przez przedszkole: 
• ,,Mój Anioł Stróż”"  z materiałów ekologicznych” praca dziecka z rodzicami.  
• ,,Białe wierszowanie” konkurs recytatorski dla chętnych dzieci, przy współpracy rodzicami . 
• ,,Słowik” konkurs wokalny, wybrane dzieci z grup GOK Wojcieszyce. 
• „Sala Wiejska moich marzeń’” - konkurs rysunkowy.  
 
Udział w konkursach  organizowanych  przez instytucje zewnętrzne: 
 
 • Przedszkole wzięło udział w XIX Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym:  
   W  SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE.  
 • Udział w Między przedszkolnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Gorzowie Wlkp.,  
 •  Udział  między przedszkolnym konkursie logopedyczno - recytatorski pod patronatem poradni nr 1 w Gorzowie 
Wlkp.     ”Logopedyczne łamańce" w polskiej literaturze dziecięcej.  
• „Bezpieczne zerówka” - Policja Gorzów Wlkp., 
• Nie palę konkurs organizowany przez Wojewódzką Stację Sanepid Gorzów, 
•  Konkurs plastyczny zorganizowany przez Filharmonię w Gorzowie Wlkp. „Moja kartka Świąteczna”. 
• ,,Zdrowe odżywianie”  Wojewódzka Stacja  Sanepid Gorzów Wlkp., 
•  Konkurs na  ,,Kartkę świąteczną" Wojewody Lubuskiego.  
  
 BALE W PRZEDSZKOLU : 
• „Pani Jesieni”, 
• Bal karnawałowy  przebierańców z bajek. 



 

 
Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną:  
• badania logopedyczne dzieci 5 i 6 letnich, 
• badania oceny umiejętności dziecka 5-letniego. 
 
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. 
- wyjazd do Szkółki Leśnej –Nadleśnictwa Barlinek ,,Moczydła”  
-  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;  
- do lasu – sprzątanie Lasu;  
- autokarowa do Mironic na STAWY HODOWLANE - jak rośnie karp;     
- 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  
- wyjazd do teatru im. Osterwy w Gorzowie na bajkę dla dzieci; 
- Przedstawienie teatralne „Borsuk Bazyli rusza w miasto”, teatr AMUZADO z Krakowa. Przedstawienie ,,Borsuk  
Bazyli     rusza do miasta” w sposób ciekawy i niebanalny realizuje program profilaktyki bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 
- wyjazd do teatru na przedstawienie dla dzieci; 
- wyjazd do kina HELIOS  na bajkę ; 
- występy cyrkowe CYRK  w przedszkolu - wesoły świat sztuczek i pokazów; 
-  MAGIK w przedszkolu: dzieci poznały sztukę magii i iluzji; 
- Cykl warsztatów w Muzeum Lubuskim,  
-  Koncert  Filharmonii.   
 
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 pszczelarzem, skąd się bierze miód, wartości odżywcze. 
 
AKCJE: 
• 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. 
 
 
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:  
• 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 2016r. 
• Spotkanie ze strażakami OSP Kłodawa. 
•  Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości.  
• Święto Pluszowego Misia.  
•  Andrzejkowe tradycje.  
• Mikołajki 06.12.2106 r. 
• Wigilijne tradycje –Jasełka w przedszkolu i na i w Kościele. 
• Dzień Babci i Dziadka - styczeń  2017 r. 
• Karnawałowy bal przebierańców.   
•  Pierwszy Dzień Wiosny - marzec 2017r.  
• Marchewkowy Dzień w przedszkolu.  
•  CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM , Tydzień Czytania - czerwiec 2017.  
• Dzień Dziecka w przedszkolu wraz z nowo przyjętymi przedszkolakami i ich rodzicami  
• Dzień Mamy i Taty- maj 2017 
• Uroczyste pasowanie na obywatela gminy.  
• Pożegnanie z przedszkolem. 
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Pożegnanie absolwentów. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI.2. Działalność zespołów szkół – podsumowanie. 
Placówki oświatowe na terenie gminy Kłodawa, oprócz zajęć obowiązkowych określonych podstawą 
programową, zapewniają bogatą ofertę swoim uczniom. Skrócony opis działalności tych placówek przedstawiono 
poniżej.  

 

a) Działalność Zespołu Szkół w Kłodawie w roku szkolnym 2016/17: 

1.Konkursy kuratoryjne 

Do  I etapu (szkolnego)przystąpiło - 116 uczniów: 
Szkoła podstawowa: 72 uczniów 
Gimnazjum: 44 uczniów 
Do II etapu(rejonowy) zakwalifikowało się - 32 uczniów: 
Szkoła podstawowa:12 uczniów 
Gimnazjum: 20 uczniów 
2.Konkursy i zajęcia poza klasą szkolną: 

 

tytuł konkursu Organizator 
/instytucja , organizacja, osoby/ 

Napisz pocztówkę. Międzynarodowy projekt „Postcrossing” 

Międzynarodowy konkurs matematyczny 
„KANGUR” 

Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w 
Toruniu 

Konkurs plastyczny „Klasa ze snów”. klasazesnow.pl 

Konkurs literacki. Wydawnictwo Nowa Era 

Wielka liga czytelnicza. Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Bezpiecznie na wsi to podstawa- plastyczny. KRUS 

Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka.- 
plastyczny. 

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie. 

„Projekt rękawiczki”. Reporter YOUNG 

„Prezydenci USA”. Nagrody ufundowała Ambasada Stanów Zjednoczonych w 
Warszawie oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 

„Konkurs New England”. Szkoła językowa „New England” w Gorzowie Wlkp 

Czytanie warte zachodu. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wlkp. 

Plebiscyt „Gazet Lubuskiej” - Pokażcie klasę”. Gazeta Lubuska”, plebiscyt organizowany  we współpracy z 
Lubuskim Urzędem Wojewódzkim – Wojewodą Lubuskim 
Władysławem Dajczakiem oraz Lubuskim Kuratorem Oświaty – Ewą 
Rawą. 

Lubuski Konkurs Literacki - Zbrodnia i zagadka 

kryminalna w fantastycznych światach .  

 

Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 
 

Alfik matematyczny. Łowcy Talentów Jersz  

Konkurs – „Widzisz. Nie zgadzaj się! Reaguj”! Zarząd Województwa Lubuskiego, Współorganizatorami konkursu 
są: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka 
Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalne Centrum Animacji Kultury. 

Konkurs plastyczny” Do czego Morze służyć 
może?” 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  

,,Wielki Finał XVII Turnieju o Puchar Tymbarku –Z 
podwórka na stadion’’-kategoria U-8 dz. 

PZPN 
 

Konkurs Kolęd i Pastorałek. ZS Różanki 

Konkurs „Drugie życie śmieci”. Urząd Gminy w Kłodawie 

Powiatowa Spartakiada Młodzieży – koszykówka 
dziewcząt. 

Starostwo Powiatowe 

Powiatowa Spartakiada Młodzieży- 
Piłka ręczna chłopców. 

Starostwo Powiatowe 



 

Powiatowa Spartakiada Młodzieży. Starostwo Powiatowe 

Powiatowa Spartakiada Młodzieży w piłkę siatkową 
chłopców – Kłodawa. 

Starostwo Powiatowe 

Powiatowa Spartakiada Młodzieży w piłkę nożną  
chłopców – Kłodawa. 

Starostwo Powiatowe 

Powiatowa Spartakiada Młodzieży w piłkę 
koszykową  chłopców – Kłodawa. 

Starostwo Powiatowe 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego. ZS Kłodawa 

VII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
organizowany pod patronatem Lubuskiego 
Kuratora Oświaty w Zespole Szkół w Lipkach 
Wielkich. 

ZS Lipki Wielkie 

Konkurs plastyczny „Moja Ojczyzna- Kłodawa”. ZS Kłodawa pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa 

Konkurs „O Kłodawskiego Słowika”. Gminny Ośrodek Kultury w Wojcieszycach. 

 „10-latek w ruchu drogowym”. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

Turniej tenisa stołowego w ramach  WOŚP. ZS Kłodawa 

Poznajemy parki krajobrazowe Polski. Ogólnopolski Zarząd Parków Krajobrazowych 

Bieg wiedzy „ O kroplę ze źródła Marii”. Beata Głogowska/ Anna Prokopowicz 

Ozdoba bożonarodzeniowa. Zespół Szkół Ogrodniczych 

„Christmas Hunt”.  

„Rozgrzewka językowa”.  

Mistrz tabliczki mnożenia.  

Konkurs międzyszkolny  pod patronatem SJ „New 
England”- konkurs z języka niemieckiego i 
angielskiego. 

SJ New England 

,,Pippi i ja’’-plastyczny.  

,, Bajkowa zgaduj- zgadula’’ 
,,Z książką za pan brat…”- czytelniczy 

 
 

,,We speak English’’- konkurs z jęz. Ang .dla klas II.  

 Konkurs  „Zdrowe, kolorowe sałatki”. Zespól do Spraw Promocji Zdrowia 

Flagi świata.  

Szkolny konkurs recytatorski.   

Międzyklasowy konkurs tabliczki mnożenia.  

Klasowy Konkurs Pięknego Czytania  

Szkolny konkurs pięknego pisania.  

Szkolny konkurs na najpiękniej prowadzony zeszyt.  

Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę 
Bożonarodzeniową. 

 

Szkolny konkurs plastyczny z okazji Dnia Kota.  

Szkolny Konkurs plastyczny „Sowa mądra głowa”.  

Klasowy Konkurs Ortograficzny.  

Szkolny Konkurs na książkę kucharską. Zespół do Spraw Promocji  Zdrowia 

Międzyklasowe zawody sportowe. Zespół do Spraw Promocji  Zdrowia 

Mikołajkowy turniej w piłkę nożną. Nauczyciele Wychowania fizycznego 

Konkurs „Omnibus zdrowia i sportu”. Zespół do Spraw Promocji  Zdrowia 

Konkurs „Zdrowo jem, więcej wiem”. Zespół do Spraw Promocji  Zdrowia 

Konkurs ortograficzny dla gimnazjum. Zespół ds. podnoszenia efektywności kształcenia 

Czytać każdy może … biblioteka  szkolna 

Konkurs na list do Świętego Mikołaja. Samorząd szkolny 

Konkurs na najlepiej udekorowaną świątecznie 
klasę. 

Samorząd szkolny 

Międzyszkolny konkurs plastyczny- pod patronatem 
programu ,,LOGOBAJKI”. 

PPP w Gorzowie Wlkp. 
 

Klasowy konkurs na najciekawsze opowiadanie 
zatytułowane ,,Moja ulubiona książka” z okazji Dnia 
Książki. 

 

Konkurs  „Kocham moją rodzinę, bo…”- forma 
dowolna. 

Samorząd szkolny 

Konkurs plastyczny „Tradycje w kolorach”. Młodzieżowy Dom Kultury. 



 

Konkurs plastyczny  o prawach dziecka. ZS Różanki 

Międzyklasowy turniej gry w „Dwa ognie”. Wychowawcy klas trzecich 

Klasowy konkurs zbierania surowców wtórnych.  

Szkolny konkurs plastyczny „ Jesień w słońcu„.  

Portret Mikołaja – plastyczny. świetlica 

Ilustracja do ulubionej bajki – plastyczny. świetlica 

Komputerowy konkurs szybkiego pisania.  

Przyrodnik szkoły.  

Ewangelia według św. Jana. I Edycja Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla szkół 
podstawowych. Biblista - Junior 

„Drugie życie odpadów”. Szkoła 

 

3. Uroczystości szkolne, akcje, apele.                                                                                                                                            

- Udział w akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” ;                                                                                                                                 

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

- Udział przedstawicieli szkoły – prezentacja programu artystycznego w „Wieczorze pieśni patriotycznej  z okazji 

„Święta Niepodległości”; 

- Organizacja spotkań rodziców dzieci z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;  

-  Uroczystość pasowania pierwszoklasistów; 

-  Dzień Patrona Szkoły; 

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

- Współorganizacja  imprezy  -  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 

-  Powiatowa Spartakiada Młodzieży w piłce siatkowej, koszykowej ; 

- Organizacji „Festynu Rodzinnego” w ramach Kłodawskiej Majówki; 

- Gminny turniej tenisa stołowego; 

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

- Gminny konkurs „Gmina – moja mała ojczyzna”. 

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

- program „Owoce w szkole”; 

- program „Szklanka mleka”; 

- „Dzień bez przemocy”; 

- „Dzień  Otwarty szkoły”. 

5. Wolontariat w szkole. - zrealizowane zadania: 

- Udział w akcji ,,Pola nadziei’’;                                                                                                      

 - Świąteczna akcja ,,Podziel się posiłkiem’’; 

- Kontynuacja akcji ,,Góra grosza’’; 

- Udział w  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”.              

 

6. Realizacja projektu.  

Szkoła w Kłodawie  przystąpiła do realizacji projektu „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku 
pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”  W szkole zorganizowano cykliczne zajęcia, wycieczki i warsztaty dla 
uczniów oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. 
Zajęcia: 

-Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 88 uczniów; 

-Kółko badawcze – fizyka, przyroda, chemia, geografia – 31  uczniów;  

-Zajęcia socjoterapeutyczno – ruchowe 20 uczniów; 



 

-Zajęcia rewalidacyjne – 3 uczniów; 

-Zajęcia logopedyczne – 16 uczniów; 

-Nauka brydża sportowego – 130 uczniów; 

-Zajęcia z efektywnych metod uczenia się – 176 uczniów; 

-Zajęcia z doradztwa zawodowego – 92 uczniów; 

-Chemia w małej skali – warsztaty – 200 uczniów. 

Wycieczki i warsztaty: 

-Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – 90 uczniów; 

- Kotlina Kłodzka – 63 uczniów; 

-Warsztaty wyjazdowe Gorzowski Ośrodek Technologiczny – 363 uczniów; 

 -Warsztaty wyjazdowe Leśna Stacja Edukacyjna – Lipy – 247 uczniów; 

-Warsztaty wyjazdowe Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 87 uczniów. 

Zakupiony sprzęt: 

-16 stanowisk komputerowych do pracowni  informatycznej; 
-4 tablice multimedialne; 
-2 rzutniki multimedialne; 
-pomoce do nauki gry w brydża; 
-program multimedialny na potrzeby zajęć korekcyjno- kompensacyjnych i rewalidacyjnych). 

      

 

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

 

Spotkania, programy i imprezy zorganizowane w roku szkolnym 2016/2017: 

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

uroczystościach okolicznościowych:  

• Narodowe czytanie Sienkiewicza - wybrani uczniowie czytali fragmenty dzieł Sienkiewicza. W przypadku 

szkoły podstawowej było to „W pustyni i w puszczy”, natomiast gimnazjaliści czytali fragmenty „Quo vadis”. 

• Sprzątanie świata – 16 września uczniowie szkoły posprzątali tereny wokół budynku oraz ulice w pobliżu 

szkoły. Sprzątanie było symboliczne, wzięły w nim udział klasy z trzech poziomów edukacyjnych. Akcja 

Sprzątanie Świata odbyła się pod hasłem „Podaj dalej... drugie życie odpadów”. 

• Wybory do Samorządu Uczniowskiego - Rada Samorządu Uczniowskiego wybierana była  przez całą 

społeczność uczniowską klas IV-VI.  

• Dzień Chłopaka -  z tej okazji w naszej szkole odbył się koncert muzyczny przygotowany przez 

uczennice.  

• Dzień Edukacji Narodowej -uroczysta akademia, na której przedstawiono montaż słowno-muzyczny  w 

wykonaniu uczniów klas I-III SP. 

• Misja książka! - projekt realizowany przez uczniów gimnazjum. Uczniowie napisali odpowiadania, 

wykonali ilustracje i zaprojektowali książkę od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie 

wydawniczym Ridero. 

• Pola Nadziei – pomoc dla  gorzowskie Hospicjum św. Kamila poprzez udział w ogólnopolskiej akcji.  

•  „Światowy Dzień Życzliwości”.  

• Taki duży, taki mały może świętym być – akcja propagowała wartości, którymi kierowali się w życiu 

polscy święci: Jan Paweł II, św. Maksymilian Maria Kolbe.  

• Pamiętamy o tych, którzy odeszli - Zebrano znicze i  zorganizowano wyjście na cmentarz, gdzie 

uporządkowano opuszczone  groby, zapalono znicze i złożono wiązanki. 

• Święto Niepodległości - Podczas apelu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody uczniom biorącym udział w 

konkursie plastycznym Polskie Symbole Narodowe.  



 

• Pomagamy starszym i niepełnosprawni na terenie naszej gminy - w ramach współpracy z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzono akcję polegająca na świadczeniu pomocy starszym i 

niepełnosprawnym osobom na terenie gminy Kłodawa.  

• Pomagamy misjom - szkolne Koło Misyjne przygotowało akcję, mającą na celu wsparcie 

prześladowanych chrześcijan w Iraku.  

• Andrzejki. Zabawa andrzejkowa.  

• Światowy Dzień Praw Dziecka - uczniowie Szkoły Podstawowej uczestniczyli w zajęciach dotyczących 

praw zawartych w Konwencji Prawach Dziecka, a także wzięli udział w konkursie plastycznym i konkursie 

multimedialnym.  

• Dyskusyjny Klub Książki – zainteresowani lekturą uczniowie gimnazjum brali udział w spotkaniu 

dotyczącym „Niemców” Leona Kruczkowskiego.  

• V Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar Pani poseł RP- Elżbiety Rafalskiej oraz Wójt Gminy   

Kłodawa. W zawodach wzięło udział 31 zawodników w 6 kategoriach wiekowych.  

• Mikołajki. 

• Wigilia szkolna - na apelu przedstawiono uroczysty, świąteczny program artystyczny.  

• Magazyny świętego Mikołaja – młodzież zebrała odzież i zabawki które przekazano potrzebującym 

rodzinom w parafii przez PZ Caritas. 

• Góra Grosza - udział w zbiórce monet na rzecz dzieci przebywających w o rodzinie  zastępczej.  

• Widowisko edukacyjne „Kalejdoskop’- tematyką spotkania było poznanie różnych kultur oraz szacunek   

do inności. 

• Misyjny Dzień Dzieci - pomoc dzieciom w Syrii oraz dla dzieci w Tajlandii. 

• Jasełka. 

• Szkolny konkurs kolęd i pastorałek 

• Noc w szkole – uczniowie gimnazjum  spędzili  integracyjna noc w szkole.  

• Rodzinne kolędowanie z Janem Pawłem II - Lubuski Konkurs Kolęd.  

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

• Bal Karnawałowy.  

 • Konkurs o Puchar Dyrektora: ”Wiem, o czym czytam” - W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV –VI.  

• IV Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - Adresatami konkursu byli uczniowie II i III 

etapu edukacyjnego chcący sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów, w których angielski jest językiem 

urzędowym.  

• Walentynki.  

• Dzień Kobiet.   

• Mistrz wiedzy humanistycznej 2016 – VIII Szkolny Turniej Wiedzy Humanistycznej. W ramach konkursu 

w pierwszym etapie uczniowie  rozwiązali test obejmujący wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego, 

historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki. W drugim etapie losowali pytania z różnych dziedzin.  

• Pierwszy Dzień Wiosny.  

• Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie - pierwszy z trzech etapów Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu 

Wiedzy o Prawie, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. 

• Pączek dla Afryki – akcja charytatywna. 

• Spotkanie profilaktyczno-wychowawcze - przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kłodawie omówiła działalność Komisji i jej rolę w środowisku lokalnym.  

• Tak, pomagam – akcja charytatywna. Uczniowie, wolontariusze Caritas zbierali żywność w 

ogólnopolskiej akcji wielkanocnej w gorzowskich sklepach . Zajęli się również segregacją zebranej 

żywności. 

• Dzień Ziemi - z  tej okazji  odbyły  się  w  szkole  podstawowej i gimnazjum klasowe konkursy wiedzy 

przyrodniczej, podsumowanie zbiórki baterii, makulatury, nakrętek i elektro odpadów.  



 

•  Ortograficzna  Corrida -  konkurs o tytuł Mistrza Ortografii 2017 i puchar wójta Gminy Kłodawa oraz I 

Wicemistrza i puchar dyrektora Zespołu Szkół w Różankach. Celem konkursu było zwiększenie motywacji w 

poznawaniu i stosowaniu podstawowych zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i integrowanie środowiska 

gminnego.  

• Szkolne mistrzostwa w geograficznych grach planszowych.  

• Dzień Patrona Szkoły.  

• Wakacje bez zagrożeń – konferencja.  

• Dzień Języków Obcych - Uczniowie podczas zajęć rozwiązywali quizy i łamigłówki językowe, pracując 

metodą stacji zadaniowych. Celem zabawy było zachęcanie do przełamywania barier językowych w 

prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych przed społecznością szkolną. 

• Cykliczne spotkania z Małą Akademią Jazzu. 

• Udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęto lub kontynuowano realizację projektów:  

1. Udział w projekcie Kształtowanie Kompetencji Kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzów 

Wlkp. W ramach projektu były realizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, miedzy innymi: kółko 

fotograficzne, kreatywne zajęcia z programowania i projektowania robotów przy wykorzystaniu klocków LEGO, 

warsztaty efektywnego uczenia się, warsztaty z preorientacji zawodowej, kółko przyrodnicze, chemiczne, 

fizyczne, matematyczne, geograficzne. Uczniowie całej szkoły wzięli udział warsztatach chemicznych 

realizowanych  przez "Centrum Małej Skali". Odbyły się  również  wycieczki edukacyjne do Centrum Eureka w 

Szczecinie,  Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze  oraz zajęcia warsztatowe  w Stanowicach. Wiele dzieci 

skorzystało również z zajęć wyrównawczych z j. polskiego i matematyki. 

2. Uczestnictwo w Projekcie Edukacyjnym „ Lepsza szkoła” z języka polskiego, historii oraz matematyki 

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 „ Badanie wyników nauczania w gimnazjum” – ma na celu podnieść wiedzę i umiejętności uczniów 

gimnazjum. 

4. „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. 

5. 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. 

 

Najważniejsze osiągnięcia uczniów ZS Różanki: 

-  Mistrzostwa Województwa Lubuskiego juniorek w szachach: Katarzyna Kuczyńska – I miejsce 

- Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w szachach w klasyfikacji dziewcząt i chłopców:  

       Katarzyna Kuczyńska – II miejsce; 

- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny zorganizowany przez magazyn „Kocie sprawy”: 

 Justyna Karaczun – laureat; 

 Maciej Grabarek- laureat; 

 Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna: 

 Lena Pisarkiewicz- laureat w konkursie ortograficznym; 

 Maria Wilczyńska – laureat w konkursie matematycznym; 

 Zuzanna Ostrowwska – laureat w konkursie plastycznym; 

 Justyna Karaczun – wyróżnienie w konkursie plastycznym; 

-  I Lubuski Konkurs Kolęd:  

 Julia Rydzaj – I miejsce w kat. klas 4-6 SP; 

 Zuzanna Grzeszczykowska – II miejsce w kat. klas 1-3 SP; 



 

 Paulina Stasiak – III miejsce w kat. klas gimnazjalnych; 

 Maria Wilczyńska – wyróżnienie; 

- W III Gminnym Konkursie „Gmina Kłodawa-Moja Mała Ojczyzna” w kategorii klas 1-3 SP: 

 Lena Pisarkiewicz – I miejsce; 

 Ewa Słobodzian – II miejsce; 

 Maria Wilczyńska – wyróżnienie; 

- W III Gminnym Konkursie „Gmina Kłodawa-Moja Mała Ojczyzna” w kategorii klas gimnazjum: 

 Iwona Błochowiak –I miejsce; 

 Kacper Modrzejewski – II miejsce; 

 Jakub Głodek – wyróżnienie; 

- Gminny Konkurs „O kłodawskiego Słowika”:  

 Julia Kasińska – laureat w kat. Gimnazjum; 

 Paulina Stasiak – II miejsce w kat. Gimnazjum; 

 Oliwia Lewandowska - II miejsce w kat. klas 1-3 SP; 

 Melisa Kobus – II miejsce w kat. klas 4-6 SP; 

 Julia Rydzaj – III miejsce w kat. klas 4-6 SP; 

 - Filip Trybek – tytuł finalisty z historii SP; 

 - Filip Trybek – tytuł finalisty w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej. 

 

. 

 

 

 

 

 


