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Wstęp 
 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019 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 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1287 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.)   

oraz uchwały Rady Gminy Kłodawa. 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 
 
 
 
 
 

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 2018/2019 
(wg stanu na 31.08.2019r.) 

 
 

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. 

 

Szkoły podstawowe: 

1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kłodawie, ul. Szkolna 1, 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Różankach, ul. Dębowa 3,  
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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 2018/2019 do przedszkoli publicznych w Gminie Kłodawa uczęszczało 245 dzieci. Utworzono 

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

gotowości edukacyjnej i dojrzałości szkolnej dzieci z najstarszych grup.  

244dzieci przedszkolnych korzystało z pełnego wyżywienia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1. Dzieci przedszkolne

Lp. Dane dotyczące dzieci przedszkolnych
Przedszkole 

Wojcieszyce              

Przedszkole  

Kłodawa

1. Liczba dzieci 122 123

2. Liczba grup przedszkolnych 5 5

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Tygodniowa liczba godzin:

3.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba dzieci) 9/122 9/123

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

4. Liczba dzieci uczestniczących w: 0 0

4.1. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 5 9

4.2. zajęciach rewalidacyjnych 2 0

4.3. zajęciach logopedycznych 21 21

4.4. roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne 0 0

4.5. indywidualnym toku nauki 0 0

5. Liczba dzieci uczących się języków obcych, w tym: 122 123

5.1. języka angielskiego 122 123

5.2. języka niemieckiego 0 0

5.3. języka innego (jezyk …..) 0 0

6. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 121 123
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II.2. Uczniowie szkół podstawowych: 
 

III.2. Uczniowie szkół podstawowych

Lp. Dane dotyczące uczniów szkół podstawowych SP Różanki SP Kłodawa

1. Liczba uczniów w szkole 210 443

2. Liczba oddziałów 11 24

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 71 189

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych: 26 36

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 8/101 11/134

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 3/57 2/45

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 65 146

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 4 6

5.3. zajęciach logopedycznych 17 10

5.4. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 20 30

5.5. zajęciach socjoterapeutycznych 0 12

5.6. zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych 0 6

5.7. nauczaniu indywidualnym 0 1

5.8. indywidualnym toku nauki 0 0

6. Liczba uczniów uczących się języków obcych, w tym: 210 443

6.1. języka angielskiego 210 443

6.2. języka niemieckiego 40 92

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów, którzy otrzymali wyprawki szkolne 0 0

8. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 55 140  
 
W roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych w Gminie Kłodawa uczęszczało 653 uczniów. Zostało 

utworzonych 35 oddziałów. W żadnej z placówek nie utworzono oddziału integracyjnego. 

Ofertą zajęć pozalekcyjnych objęto 235 uczniów, uczęszczających na zajęcia w ramach różnych kół 

zainteresowań. Prowadzone były zajęcia wspierające rozwój uczniów tj. wyrównawcze, rewalidacyjne, 

logopedyczne. Realizacja tych zadań była możliwa dzięki przyjętej polityce oświatowej. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom i oczekiwaniom szkół zatrudnieni zostali odpowiedni specjaliści. Oferta nauczania języków obcych w 

szkołach podstawowych obejmowała język angielski, którego łącznie uczyło się 653 uczniów i język niemiecki, 

którego  uczyło się 132  uczniów.
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II.3. Uczniowie klas gimnazjalnych: 
 
 

Lp. Dane dotyczące uczniów klas gimnazjalnych
Kłodawa Różanki

1. Liczba uczniów 41 25

2. Liczba oddziałów 2 1

2.1. Liczba oddziałów integracyjnych 0 0

3. Liczba uczniów z obwodu szkoły uczęszczających do innej szkoły 35 8

4. Liczba zajęć pozalekcyjnych:

4.1. zajęć pozalekcyjnych (liczba kół zainteresowń / liczba uczniów) 7/89 4/38

4.2. zajęć sportowych (liczba uczniów) 1/28 1/12

4.3. pozostałych zajęć rekreacyjnych (liczba uczniów) 0 0

5. Liczba uczniów uczestniczących w:

5.1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 0 8

5.2. zajęciach rewalidacyjnych 2 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: 41 25

6.1. języka angielskiego 41 25

6.2. języka niemieckiego 41 25

6.3. języka innego 0 0

7. Liczba uczniów korzystających z wyżywienia 23 2  

 

W roku szkolnym 2018/2019 do klas gimnazjalnych w Gminie   Kłodawa  uczęszczało 66 uczniów.   Utworzone     

zostały 3 oddziały szkolne. 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 127 uczniów. Z zajęć sportowych 

skorzystało łącznie 40 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 25 uczniów gimnazjum korzystało z wyżywienia.  
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ROZDZIAŁ III 
Kadra nauczycielska 
Przedstawione w tym rozdziale dane zostały oparte na informacjach pozyskanych od dyrektorów placówek. 
III.1. Nauczyciele przedszkoli: 
 

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

Przedszkole  
Wojcieszyce 

1. Liczba nauczycieli zatrudnionych: 11 10 

 1.1   w pełnym wymiarze 8 8 

 1.2   w niepełnym wymiarze 3 2 

2. Liczba nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:   

 2.1   stażyści 1 0 

 2.2   kontraktowi 3 4 

 2.3   mianowani 4 0 

 2.4   dyplomowani 2 6 

3. Liczba nauczycieli tzw. nietablicowych:   

 3.1     psychologowie 0 0 

 3.2     logopedzi 0,3 0,2 

 3.3     pedagodzy 0 0 

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

  

 4.1    Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty 0 0 

 4.2    Nagroda Ministra Edukacji 0 0 

 4.3    Nagroda Wójta Gminy 2 2 

 

III.2. Nauczyciele szkół podstawowych: 

Nauczyciele szkół podstawowych

SP Kłodawa SP Różanki

Liczba nauczycieli zatrudnionych: 44 25

1.1. w pełnym wymiarze 42 18

1.2. w niepełnym wymiarze 2 7

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego:

2.1. stażyści 0 0

2.2. kontraktowi 12 3

2.3. mianowani 8 3

2.4. dyplomowani 24 19

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 1

4.3. nagroda Wójta Gminy 3 2

Dane dotyczące nauczycieli i kadry pedagogicznej
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ROZDZIAŁ IV 
Proces nauczania i wyrównania szans edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 
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 57,28 60,64 48,08 40,15 66,37 51,59 38,10 
Woj. lubuskie 56,75 61,01 47,45 39,10 66,48 53,80 38,56 
Pow. 
gorzowski 

57,25 62,53 47,98 39,13 68,86 53,57 36,90 

Gm. Kłodawa 56,25 61,54 45,81 38,35 68,48 51,72 53,67 

 
 

Wykresy ilustrujące średnie wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w gminach powiatu gorzowskiego 
 

   

      
 
 

45

50

55

60

65

historia i wos

56

58

60

62

64

66

68

70

Kostrzyn
62,97

Bogdaniec
60,04

Deszczno
67,73

Kłodawa
61,54

Lubiszyn
63,98

Santok
60,76

Witnica
60,00

język polski



10 

 

 
 
 
 

                       
    
 

 

    

    
 
 

  
    
       
 
 

 
 

42

44

46

48

50

52

przedmioty przyrodnicze

0

10

20

30

40

50

Kostrzyn
40,79

Bogdaniec
37,15

Deszczno
45,08

Kłodawa
38,35

Lubiszyn
45,84

Santok
31,44

Witnica
33,98

matematyka

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

Kostrzyn
73,22

Bogdaniec
71,21

Deszczno
72,15

Kłodawa
68,48

Lubiszyn
64,11

Santok
63,00

Witnica
64,50

język angielski podstawowy



11 

 

 

                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70

język angielski rozszerzony

0

10

20

30

40

50

60

70

Kostrzyn
48,38

Bogdaniec
49,18

Deszczno
59,27

Kłodawa
53,67

Lubiszyn
63,60

Santok
54,90

Witnica
48,43

język niemiecki podstawowy



12 

 

 
 

Wykresy ilustrujące średnie wyniki procentowe egzaminu ósmoklasisty 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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Różanki 54,42 58,96 39,83 36,25 65,71 55,17 - 

Kłodawa 57,38 63,13 49,49 39,64 70,33 49,42 53,67 

Średni wynik 
powiatu 
gorzowskiego 

57,25 62,53 47,98 39,13 68,86 53,57 51,36 

Średni wynik 
gminy Kłodawa 

56,25 61,54 45,81 38,35 68,48 51,72 53,67 

 
 
 

                 Tabela nr 5. Wyniki (w%) egzaminu ósmoklasisty na terenie Gminy Kłodawa w podziale na szkoły 
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Różanki 67,39 35,83 58,30 

Kłodawa 64,29 48,67 66,41 

Średni wynik 
powiatu 
gorzowskiego 

63,37 44,67 59,37 

Średni wynik 
gminy Kłodawa 

65,21 44,88 63,99 

 
 
 

Losy absolwentów gimnazjów i szkoły podstawowej gminy Kłodawa. 
 
Spośród 144 uczniów, którzy ukończyli gimnazja i szkołę podstawową 46 % kontynuować będzie naukę w liceach         
ogólnokształcących, 34% odsetek w technikach i 38% w szkołach zawodowych. 
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ROZDZIAŁ V 
Warunki kształcenia i zarządzania mieniem szkolnym w roku szkolnym 2018/2019. 
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych. 
 
 
V.1 Inwestycje w placówkach oświaty w roku szkolnym 2018/2019 (z budżetu gminy)  

l.p. Nazwa zadania Termin realizacji nakłady 

SP Kłodawa 

1. Remont pieców gazowych. 2019 19.839,78 

    

SP Różanki 

2. Wymiana okien. 2019 33.553,88 

 
 
 

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 3 1

2. liczba tablic interaktywnych 0 0

3. inne urządzenia multimedialne 12 6  
 

Szkoły podstawowe: 

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

1. liczba komputerów wykorzystywanych w procesie dydaktycznym 17 38

2. liczba tablic interaktywnych 14 18  
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ROZDZIAŁ VI 
 
VI.1. Działalność przedszkoli - podsumowanie 
Wszystkie przedszkola w Gminie Kłodawa realizują dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty stymulujące 
rozwój dzieci. 
 

a) Sprawozdanie z działalności Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym  
w Różankach za rok szkolny 2018/2019r. 

  
Przedszkole  zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim dzieciom uczęszczającym do placówki. 
Indywidualny rozwój dziecka wspomaga się i ukierunkowuje zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. 
U dzieci kształtowana  i rozwijana jest aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata poprzez stwarzanie warunków 
umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”. 
W roku szkolnym 2018/2019 edukacją przedszkolną w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w 
Różankach w pięciu grupach przedszkolnych, objętych zostało 122 dzieci (48 dzieci w oddziale przedszkolnym  w Wojcieszycach 
oraz 74 w oddziale przedszkolnym w Różankach).   

Oddziały pracowały w oparciu o następujący Program wychowania przedszkolnego: 

• Program edukacji przedszkolnej „Wokół przedszkola” wyd. MAC Edukacja autor: M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba-

Żabińska. 

 

 Wzbogacając ofertę edukacyjną w naszych oddziałach przedszkolnych realizowaliśmy następujące działania projektowe i   

programy ogólnopolskie rozwijające zainteresowania dzieci oraz propagujące wartości: 

• „Przedszkole Zdrowego Żywienia”  

• „Akademia Aquafresh”  

• „Wychowanie przez czytanie” 

• „Z ekologią za pan brat” 

• „Przedszkole młodych patriotów” 

• „Kreatywny przedszkolak” 

• „Więcej ruchu dla małych zuchów” 

• Koło muzyczne „Rozśpiewane przedszkolaki” 

• Koło taneczne „Pląsające brzdące” 

 

Przedszkole uczestniczy w zadaniach związanych z wstąpieniem  do sieci szkół promujących zdrowie. 

Od sierpnia 2018 r. przedszkole należy do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie. Działalność w Sieci polega na promocji zdrowia 
wśród dzieci, pracowników oraz w najbliższym otoczeniu przedszkola. Podczas działań w sieci starać się można o uzyskanie 
Wojewódzkiego Certyfikatu Przedszkoli Promujących Zdrowie i dołączyć do placówek, które reprezentują najwyższy poziom 
działań prozdrowotnych na rzecz środowiska lokalnego. „Wesoła Gromada” swoimi działaniami potwierdza, że słusznie należy do 
sieci i wspiera rozwój edukacji prozdrowotnej, dlatego przedszkole podejmuje działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu. 
Profilaktyka zdrowego żywienia i utrzymania zdrowego trybu życia wprowadzana jest dzieciom podczas pobytu w przedszkolu, 
pełne zdrowia posiłki bogate w owoce i warzywa oraz najwyższej jakości składniki odżywcze wspomagają rozwój nie tylko fizyczny, 
ale także umysłowy podopiecznych. Podczas zajęć poruszana jest tematyka zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w 
sposób przyjazny i zrozumiały dzieciom. Zajęcia fizyczne oferowane przez placówkę, takie jak zajęcia gimnastyczne czy zajęcia 
ruchowe z elementami tańca, cieszą się wśród dzieci olbrzymim powodzeniem. Codzienna aktywność ma tez miejsce na świeżym 
powietrzu. Wszystkie podejmowane przez przedszkole działania mają na celu zwiększenie świadomości potrzeby prowadzenia 
trybu życia ale także wyrabiania zdrowych nawyków od najmłodszych lat.  
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1. Rodzice mieli możliwość podczas 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  
- 12.12.2018 r. temat: „Kartka świąteczna” oraz 09.10.18 r. temat: „Zwierzęta jesienią”. 
- 17.05.2019r. temat: „Więcej ruchu dla małych zuchów” oraz 29.04.2019 r.  temat: „Wiosenny ogródek”. 
5/6-latki  
- 21.02.2019 r. temat: „Galaktyka o nazwie Wesoła Gromada”. 
- 18.06.2019 r. – temat: „Mój piękny rower”. 
 

• w oddziale w Różankach : 

3/4-latki  
- 17.10.2018 r. temat: „Mały deszcz, duży deszcz”. 
- 27.03.2019 r. temat: „Malowane wiosenne kwiaty”. 
4/5-latki  
- 19.10.2018 r. temat: „Wiem już dużo o mleku i mące”. 
- 07.06.2019 r. temat: „Piękna Nasza Polska Cała”- konkurs wiedzy o Polsce.  
5/6-latki  
- 29.11.2018 r. temat „ Bajka o smutnym ołówku”. 
- 30.05.2019 r. temat: „Matematyka jest OK”. 
 
 

2. Dzięki współpracy całego personelu przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym zorganizowane zostały następujące 

uroczystości, święta i spotkania : 

 

• 11.09.2018 r. – spotkanie z policją, utrwalenie zasad bezpieczeństwa, 

• 12.09.2018 r. – spotkanie z dietetykiem – zasady zdrowego żywienia, 

• 13.09.2018 r. – obchodzimy urodziny Juliana Tuwima – zajęcia czytelnicze, 

• 14.09.2018 r. – uczestniczymy w międzynarodowej akcji „Sprzątania świata”, 

• 15.09.2018 r. – udział przedstawicieli przedszkola w zawodach strażackich,  

• 16.09.2018 r. – udział w festynie z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości,  

• 17-19.09.2018r. – bezpieczne spacery przedszkolaków- zajęcia terenowe, 

• 20.09.2018 r. –Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 

• 23.09.2018 r. – udział w festynie z okazji 100–lecia Odzyskania Niepodległości, 

• 28.09.2018 r. – bal jesieni, 

• 02.10.2018 r. – światowy dzień zwierząt, 

• 03.10.2018 r. – sałatka owocowa – zajęcia kulinarne, 

• 04.10.2018 r. – sałatka jarzynowa – zajęcia kulinarne, 

• 05.10.2018 r. – zajęcia z tekstem literackim – o tolerancji, 

• 07.10.2018 r. – udział w dniu Seniora w Rybakowie i przekazaniu sprzętu gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej,  

• 09.10.2018 r. – bal niepodległościowy podczas ostatniego spotkania Powiatowego Parlamentu Przedszkolaków w 

Kostrzynie n. O. , 

• 12.10.2018 r. – uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

• 18.10. 2018 r. – kolorowe kanapki – zajęcia kulinarne, 

• 19.10. 2018 r. – Co z czego otrzymujemy? – zajęcia badawcze, 

• 22.10.2018 r. – z wodą w tle – zajęcia badawcze, 

• 25.10.2018 r. – „Kto ty jesteś? Polak mały” – przedszkolny konkurs recytatorski, 

• 24-25.10.2018 r. – uroczystość pasowania na przedszkolaka, 

• 05.11.2018 r. – międzynarodowy dzień postaci z bajek, 

• 09.11.2018 r. – uroczyste obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 

• 13.11.2018 r. – wizyta pani listonosz – poznajemy zawody, 
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• 15.11.2018 r. – figury geometryczne – zajęcia badawcze, 

• 19.11.2018 r. – wizyta w gabinecie stomatologicznym, 

• 20.11.2018 r. – wizyta pana leśniczego z psem –poznajemy zawody, 

• 20.11.2018 r. – obchodzimy dzień praw dziecka, 

• 26.11.2018 r. – świętujemy światowy dzień pluszowego misia, 

• 27.11.2018 r. – stroik świąteczny – warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci, 

• 28.11.2018 r. – wizyta pani bibliotekarki – czytamy o misiach, 

• 29.11.2018 r. – wizyta w ośrodku zdrowia – poznajemy zawody, 

• 29.11.2018 r. – wizyta siostry Anny ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego, 

• 03.12.2018 r. – wizyta górnika – poznajemy zawody, 

• 04-14.12.2018 r. – pieczemy pierniki – zajęcia kulinarne, 

• 05.12.2018 r. – wizyta pana leśniczego – poznajemy zawody, 

• 06.12.2018 r. – Mikołajki, 

• 12.12.2018 r. – wyjście do biblioteki – warsztaty plastyczne, 

• 12.12.2018 r. – ozdabiamy babeczki – zajęcia kulinarne, 

• 14.12.2018r. – ubieramy choinki zajęcia z elementami zwyczajów bożonarodzeniowych,  

• 14.12.2018 r. – zasady zdrowego żywienia – zajęcia z edukacji zdrowotnej, 

• 18.12.2018 r. – przedświąteczne spotkania z rodzicami – występy artystyczne dzieci, 

• 20.12.2018 r. – wigilijne spotkania w oddziałach – wspólny przedświąteczny obiad, 

• 07.01.2019 r. – w świecie wartości – o odpowiedzialności – zajęcia czytelnicze, 

• 09.01.2019 r. – pomagamy ptakom w zimie,  

• 10.01.2019 r. – spotkanie z leśnikiem – przygotowujemy przysmaki dla ptaków, 

• 29.01.2019 r. – teatrzyk Kamishibai, 

• 30.01.2019 r. – wizyta w szkole – udział w lekcji matematyki, 

• 5-8.02.2019 r. – uroczyste obchody święta babci i dziadka w każdej grupie, 

• 13.02.2019 r. – koncert dla przedszkolaków w wykonaniu absolwentów przedszkola – gra na instrumentach,  

• 13.02.2019 r. – pamiętajmy o zwierzętach,  

• 15.02.2019 r. – pogadanka n. t. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego, 

• 15.02.2019 r. – karnawałowy bal przebierańców, 

• 21.02.2019 r. – dzień prawidłowej postawy ciała – zajęcia gimnastyczne, 

• 22.02.2019 r. – spotkanie z ratownikiem medycznym – zajęcia praktyczne, 

• 20.02.2019 r. – poznajemy kosmos – zabawy badawcze, 

• 25.02.2019 r. – o tolerancji – zajęcia czytelnicze, 

• 28.02.2019 r. – jedz zdrowo i dbaj o zęby – zajęcia zdrowotne, 

• 05.03.2019 r. – występ iluzjonisty, 

• 07.03.2019 r. – wizyta pielęgniarki – poznajemy zawody, rozmawiamy o higienie, 

• 21.03.2019 r. – kolorowo, znaczy zdrowo – szaszłyki owocowe – zajęcia kulinarne, 

• 21.03.2019 r. – witamy wiosnę –zielony bal, 

• 22.03.2019 r. – przygotowania do Wielkanocy – kiermasz ozdób świątecznych, 

• 25.03.2019 r. – samodzielność to podstawa- galaretka owocowa – zajęcia kulinarne, 

• 26.03.2019 r. – międzynarodowy dzień teatru – zajęcia czytelnicze, 

• 26.03.2019 r. – mali ogrodnicy – zabawy badawcze, 

• 28.03.2019 r. – wystawa fotograficzna – zwierzęta i ptaki wokół nas, 

• 27.03.2019 r. – dzień ptaków – zajęcia ekologiczno-badawcze, 

• 29.03.2019 r. – dbamy o kondycję – wizyta trenera sztuk walki, 

• 02.04.2019 r. – urodziny H.Ch. Andersena-zajęcia czytelnicze,  

• 03.04.2019 r. – wyjście do biblioteki - obchody międzynarodowego dnia książek , 

• 05.04.2019 r. – spacer do gospodarstwa wiejskiego,  
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• 29.04.2019 r. – wizyta stomatologa – poznajemy zawody, 

• 30.04.2019 r. – obchody Świąt Majowych, 

• 06.05.2019 r. – wizyta strażaków – obchody święta, 

• 10.05.2019 r. – udział w konkursie wokalnym „O kłodawskiego słowika”,  

• 15.05.2019 r. – spotkanie z historykiem prezentującym strój rycerski oraz tradycje i zwyczaje rycerskie, 

• 15.05.2019 r. – kolorowe kanapki – zajęcia kulinarne, 

• 15.05.2019 r. – kodeks przyjaciela przyrody – zajęcia ekologiczne, 

• 18.05.2019 r. – przedszkolne „Słowiki” na kłodawskiej majówce, 

• 21.05.2019 r. – zajęcia gimnastyczne w siłowni, 

• 25.05.2019 r. – festyn rodzinny „Wspólne Biesiadowanie”, 

• 28.05.2019 r. – zajęcia gimnastyczne w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Różankach, 

• 29.05.2019 r. – udział w obchodach Dnia Samorządowca, 

• 29.05.2019 r. - odkrywamy uroki łąki – zajęcia badawcze, 

• 29.05.2019 r. – świętujemy dzień bociana białego – zajęcia ekologiczne, 

• 01.06.2019 r. – udział przedszkolaków w Dniu Dziecka – Wojcieszyce, 

• 02.06.2019 r. – udział w festynie w Różankach z okazji 15-lecia wstąpienia do UE,  

• 04.06.2019 r. – wizyta instruktorki jogi – zajęcia ruchowe, 

• 3-7.06.2019 r. – udział w akcji Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Wychowanie przez sport i czytanie”, 

• 12.06.2019 r. – dzień marchewki – zajęcia kulinarne, 

• 12.06.2019 r. – wizyta przedstawiciela ZCG MG-6 – segregacja odpadów – zajęcia ekologiczne, 

• 13.06.2019 r. – uroczyste pożegnanie absolwentów przedszkola, 

• 13.06.2019 r. – pasowanie na Obywatela Gminy Kłodawa, 

• 14.06.2019 r. – wakacyjne rady – zajęcia o bezpieczeństwie. 

Ilość wydarzeń, jakie zaplanowane zostały przez dyrektora i kadrę pedagogiczną pozwalają dzieciom na wszechstronny, możliwie 
najatrakcyjniejszy rozwój. Praca z dzieckiem polega na łączeniu zabawy i nauki, na co pozwala mnogość akcji, w których „Wesoła 
Gromada” bierze udział. Wszelkie programy edukacyjne mają na celu upowszechnienie prawidłowych postaw zdrowotnych czy 
społecznych wśród naszych wychowanków. Integracja ze środowiskiem lokalnym podejmowana jest z wielkim zaangażowaniem, 
nie tylko ze strony kadry przedszkola, ale przede wszystkim ze strony przedszkolaków. Starania aby proces dydaktyczno-
wychowawczy dla każdego dziecka był przyjemny i ciekawy procentują  postawami społecznymi godnymi naśladowania. 
Przedszkolaki z chęcią reprezentują swoje przedszkole podczas różnych uroczystości gminnych, powiatowych, w konkursach                              
i spotkaniach.  
 
Podczas trwania roku szkolnego odbyły się spacery, wycieczki (wyjazdy): 
Oddział przedszkolny w Wojcieszycach: 

Grupa 3/4-latków: 

• wyjście na skrzyżowanie - obserwacja ruchu drogowego i znaków 18.09.2018 r. 

• spacer w celu poszukiwania darów jesieni do kącika przyrodniczego 25.09.2018 r. 

• spacer w okolicy ogródków działkowych w celu oglądania warzyw i owoców 02.10.2018 r. 

• wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie 28.11.2018 r. 

• wycieczka do Ośrodka Zdrowia w Wojcieszycach 29.11.2018 r. 

• wyjazd do sali zabaw "Yaba daba doo" w Gorzowie Wlkp. 07.12.2018 r. 

• wycieczka do manufaktury słodyczy w Gorzowie Wlkp. 26.02.2019 r. 

• wyjście do gospodarstwa agroturystycznego w celu poznania specyfikacji pracy gospodarza oraz nowo narodzonej owcy 

o imieniu Merida 27.02.2019 r. 

• spacer po Wojcieszycach - szukanie schodów 27.02.2019 r. 

• wycieczka do teatru na spektakl pt. „Tygrys tańczy dla Szu-Hin” 15.03.2019 r. 

• wyjście na ogródki działkowe - poszukiwanie wiosny 20.03.2019 r. 

• wycieczka do Filharmonii w Gorzowie Wlkp. - „Filmowo-bajkowo” 07.05.2019 r. 

• wycieczka do Lubniewic - stadnina koni „Rancho Frontczaka” 14.05.2019 r. 

• wyjście na siłownię 21.05.2019 r. 
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Grupa 5/6-latków: 

• wyjście na skrzyżowanie, obserwacja znaków drogowych oraz ruchu ulicznego – 17.09.2018 r. 

• spacer w celu szukania darów jesieni – 25.09.2018 r. 

• wyjście do sklepu w celu poznania gatunków warzyw i owoców  – 05.10.2018 r. 

• wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłodawie na zajęcia biblioteczne – 28.11.2018 r. 

• wyjście do Ośrodka Zdrowia w Wojcieszycach  - 29.11.2018 r. 

• wycieczka do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie na spektakl pt. „Tymoteusz wśród ptaków” – 04.12.2018 r. 

• wizyta w gospodarstwie agroturystycznym –wycieczka piesza – 18.02.2019 

• wycieczka do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp. – warsztaty – 26.02.2019 r. 

• wycieczka do Teatru im. J. Osterwy na koncert „Od jesieni, do lata – jak to kiedyś bywało” – 12.03.2019 r. 

• wycieczka do „Majaland” Kownaty – 21.05.2019 r. 

• wyjście na łąkę w celu obserwacji specyfiki ekosystemu -  27.05.2019 r. 

 
Oddział przedszkolny w Różankach: 

Grupa 3/4-latków: 

• wyjście na skrzyżowanie w Różankach „Bezpieczna droga do przedszkola” 19.09.2018 r.  

• wyjście do parku w Różankach w celu poszukiwania oznak jesieni 26.09.2018 r. 

• wyjście do sadu w Różankach – poznajemy jesienne owoce 01.10.2018 r. 

• wyjście do stomatologa w Różankach – realizacja programu zdrowotnego                      19.11.2018 r. 

• wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. –warsztaty pt: „Maluszek Paluszek” 27.11.2018 r.  

• wycieczka do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim spektakl pt. „Kraina Śpiochów” 04.02.2019 r.  

• wycieczka do Filharmonii gorzowskiej, audycja muzyczna pt. „ Z ludowym przytupem” 12.03.2019 r. 

• wyjście do sklepu w Różankach  w celu poznania zawodu ekspedienta - 15.05.2018 r. 

• wycieczka do kina w Gorzowie Wlkp. Film pt.,, Robaczki z zaginionej dżungli”05.04.2019r. 

• wycieczka do ,,Owczogrodu” w Rudnicy  21.05.2019r. 

• wyjście do hali sportowej w Różankach na zajęcia ruchowe 28.05.2019r. 

• wyjście na łąkę w Różankach – realizacja cyklu „Łąka w maju” 30.05.2019r. 

 
Grupa 4,5-latków : 
 

• wyjście na skrzyżowanie „Bezpieczna droga do przedszkola” 17.09.2018 r. 

• wycieczka do lasu w celu poszukiwania oznak jesieni 24.09.2018 r. 

• wyjście do sadu - poznajemy jesienne owoce 06.10.2018 r. 

• wyjście do parku „Poznajemy jesienne drzewo” 26.10.2018 r. 

• wyjście na cmentarz przy kościele w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych” 31.10.2018 r. 

• wyjazd do Muzeum Spichlerz  w Gorzowie Wlkp. – udział w warsztatach „Mali archeolodzy” 16.11.2018 r. 

• wyjście do ośrodka zdrowia w Różankach z życzeniami świątecznymi 14.12.2018 r. 

• wyjście do biblioteki w Różankach  19.12.2018 r. 

• Wycieczka do teatru w Gorzowie Wielkopolskim spektakl pt: „Kraina Śpiochów” 04.02.2019  

• wycieczka do filharmonii gorzowskiej, audycja muzyczna pt. „ Z ludowym przytupem” 12.03.2019 

• spacer w poszukiwaniu wiosny  22.03.2019 r.  

• wyjazd na lotnisko do Lipek Wielkich w celu poznania specyfiki miejsca 17.05.2019 r. 

• wyjazd do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich 30.05.2019 r.  

• spacer do lasu w ramach realizacji „Programu ekologicznego” 11.06.2019 r. 

 
Grupa 5,6-latków:  

• wyjście na pobliskie przejście dla pieszych – poznanie zasad ruchu drogowego 17.09.2018 r.  

• wyjście do biblioteki w Różankach „Powitanie nowego roku szkolnego z książką  12.09.2018 r. 



20 

 

• wyjazd do Kostrzyna n. O.– bal niepodległościowy i spotkanie powiatowego parlamentu przedszkolaków  09.10.2018 r.   

• spacer do „jesiennego” lasu - 25.10.2018 r. 

• wyjście na cmentarz – przygotowanie do dnia wszystkich świętych 30.10.2018 r. 

• wyjazd do muzeum „Spichlerz” w Gorzowie Wlkp. w celu oglądania przygotowanych wystaw  13.11.2018 r. 

• wyjazd do teatru w Gorzowie Wlkp. – „Tymoteusz wśród ptaków 04.12.2018 r.  

• wyjście do Szkoły Podstawowej w Różankach – udział w lekcji klasa I.  28.01. 2019 r. 

• warsztaty plastyczno-muzyczne MDK Gorzów "Folkowo-kolorowo" 26.02 2019 r. 

• teatr Gorzów - koncert Małych Gorzowiaków - "Od jesieni do lata..." 12.03.2019 r. 

• wycieczka do Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. „Zajęcia edukacyjne w salce ognik”  29.03.2019 r. 

• wyjście do biblioteki – światowy dzień książek dla dzieci  3.04.2019 r. 

• spacer po Różankach – „Moja mała Ojczyzna” 7.05.2019 r. 

• Majaland - wycieczka całodniowa 21.05.2019 r. 

• spotkanie w szkole dla dzieci i rodziców z przyszłym wychowawcą  06.06.2019 r. 

Wyjazdy oraz wyjścia organizowane dla wychowanków Publicznego Przedszkola  w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w 
Różankach mają na celu wzbogacenie wiedzy, którą zdobywają na zajęciach o praktyczne jej wykorzystanie czy zdobywanie. 
Postawy przekazywane na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych utrwalane zostają bezpośrednio w praktyce poprzez 
wszelkiego rodzaju wycieczki czy wyjścia. Kontakt ze sztuką, muzyką czy ludźmi reprezentującymi dane grupy zawodowe pozwala 
podopiecznym na wszechstronny rozwój, a ponadto wzbogaca ich odbiór bodźców zewnętrznych. Pozwala na bezpośrednie 
obcowanie z kulturą oraz kształcenie w sobie opinii na tematy społeczne. 
 

       Przedszkolaki mieli okazję do wykazania się swoimi  zdolnościami poprzez udział  w takich konkursach jak: 

• „Jesienny bukiet” Przedszkolny konkurs prac przestrzennych - 28.09.2018 r. 

• „Jesienne drzewo” Przedszkolny konkurs prac plastycznych - 28.09.2018 r.  

• „Kto ty jesteś? Polak mały” – Przedszkolny konkurs recytatorski - 25.10.2018r. 

• „Kartka bożonarodzeniowa” – ogłoszony  przez Wojewodę Lubuskiego – listopad 2018 r.  

•  „Od morza aż do Tatr…” Konkurs plastyczny pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa - 09.11.2018 r.  

• Przedszkolny Konkurs piosenki patriotycznej - 28.03.2019r. 

• Przedszkolny Konkurs recytatorski pt. ,,Moje hobby”- 9.05.2019 r. 

• Przedszkolny Konkurs plastyczny „Nasze symbole narodowe” – 10.05.2019r. 

• Przedszkolny Konkurs wiedzy o Polsce - 07.06.2019r. 

 
      W roku szkolnym 2018/2019 kontynuowana bądź nawiązywana była ścisła współpraca  z instytucjami takimi jak: 

• Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie z siedzibą w Wojcieszycach, 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie z filią w Różankach, 

• Nadleśnictwo w Kłodawie, 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, 

• Rada Sołecka w Różankach i Wojcieszycach, 

• Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

• Urząd Gminy w Kłodawie, 

• Ośrodek Zdrowia w Różankach, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Rybakowie i w Różankach, 

• Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp., 

• Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 

       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, 

• zajęcia rewalidacyjne. 
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b) Działalność przedszkola Bajkolandia w Kłodawie  
 
 -  spotkania, programy i imprezy zorganizowane w roku szkolnym   2018/2019: 
 

1. PROGRAMY EDUKACYJNE ORAZ INNOWACJE  

a)  Program wiodący: 

• MAC EDUKACJA – „Wokół Przedszkola” 

b)  Programy dodatkowe: 

• Program adaptacyjny dla dzieci młodszych „Jestem sobie przedszkolaczek”, 

• Program profilaktyki zdrowia oraz bezpieczeństwa – „Bezpieczny Przedszkolak”, 

• Program promujący zdrowy styl życia – „Zdrowo jemy – nie tyjemy”. 

c) Programy jako innowacje – w poszczególnych grupach : 

• „Więcej ruchu dla maluchów” – program zajęć ruchowych z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z 

elementami ruchu rozwijającego oraz terapii ręki dla dzieci 3 – letnich z grupy „Pszczółki”. 

• „Innowacyjne działania w grupie dzieci 3 - 4 – letnich „Krasnoludki” prowadzone w zakresie promocji zdrowia 

„Innowacyjne działania w grupie „Smerfy” (dzieci 4-5 – letnie) prowadzone metodą Batti Strauss”. „Mini kucharz – 

innowacja kulinarna w grupie Smerfy”.  

• „Zabawa w aktora” oraz „Od jesieni do jesieni – program badawczy w grupie Sówki”.  

d) „Bezpieczny Przedszkolak” program innowacyjny w grupie „Motyle”.  

e) Inne działania innowacyjne: 

• „Jestem widzem i aktorem” – działania innowacyjne rozwijające umiejętności artystyczne dzieci (przygotowanie 

przedstawień teatralnych dla społeczności przedszkolnej oraz rodziców). 

• „Mały artysta” – działania innowacyjne rozwijające umiejętności techniczno – plastyczne dzieci (organizacja wystaw prac 

dzieci w Szkole Podstawowej w Kłodawie oraz na terenie placówki). 

• „Trzymaj się prosto” – program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci. 

• „Chcę mówić ładnie i poprawnie” – program logopedyczny realizowany przez przedszkolnego logopedę.  

• „Mały kucharz” – program kulinarny w najstarszych grupach rozwijające zainteresowania kulinarne – program 

sponsorowany i realizowany we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie Wlkp.. 

•  „Czyste powietrze wokół nas” program profilaktyki i promocji zdrowia – program edukacyjny realizowany we współpracy 

ze Powiatową Stacją Sanitarną w Gorzowie.  

2. KONKURSY  

a) Konkursy wewnętrzne: 

• „Białe wierszowanie” – konkurs recytatorki dla dzieci pt. „ Wzorowy przedszkolak to ja” (IX edycja konkursu). 

• „Mam talent” – konkurs promujący talenty, pasje oraz uzdolnienia dzieci. 

• „Słowik – eliminacje do konkursu wokalnego” – wybór dzieci reprezentujących przedszkole w czasie gminnego konkursu 

wokalnego. 

• „Straż pożarna dzielna i odważna” – konkurs plastyczny dla dzieci w grupach. 
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b) Konkursy zewnętrzne: 

• XXX Ogólnopolski konkurs logopedyczny konkurs plastyczny „ Głoskowe rymowanki”. 

• Między przedszkolny konkurs logopedyczno – recytatorski pod patronatem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Gorzowie Wlkp. – „ Logopedyczne połamańce” (laureatem został nasz wychowanek grupy „Smerfy”). 

• „Nie palę” – konkurs plastyczny w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”  we współpracy z gorzowskim 

sanepidem. 

• Konkurs plastyczny organizowany przez Filharmonię w Gorzowie – „Kartka świąteczna”. 

• Konkurs plastyczny organizowany przez Wojewodę Lubuskiego – "Kartka świąteczna – Boże Narodzenie”. 

• Konkurs wokalno – muzyczny „O Kłodawskiego Słowika” w GOK Wojcieszyce. 

 

3. WYDARZENIA 

a) Bale organizowane w przedszkolu: 

• Bal Jesieni – jesienny klimat w przedszkolu. 

• Bal Andrzejkowy oraz wróżby (zapoznanie dzieci z tradycjami andrzejkowymi). 

• Bal Karnawałowy – jestem bohaterem swojej bajki. 

b) Akcje okazjonalne: 

• Sprzątanie Świata. 

• Bezpieczny Przedszkolak – spotkania edukacyjne z funkcjonariuszami policji KMP w Gorzowie Wlkp. 

• Akcja czytelnicza „Cała Polska Czyta Dzieciom” – wizyty rodziców w przedszkolu. 

• Akcja czytelnicza „Świąteczne Czytanie Bajek” – wizyta władz Gminy Kłodawa.  

• Akcja czytelnicza „Niezwykła moc zwykłego czytanie, czyli radni czytają dzieciom bajki” – wizyta radnych z terenu 

Kłodawy oraz powiatu.  

• Dzień Ziemi – zajęcia edukacyjne.  

 

c)  Akcje charytatywne: 

• Wizyty w schronisku dla zwierząt „Azorki” – zbiórka karmy. 

• Zbiórka nakrętek plastikowych dla potrzebujących. 

• Spotkanie z wolontariuszami Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda” – zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt. 

 

d) Wydarzenia przedszkolne: 

• Dzień Przedszkolaka. 

• Mikołajki, czyli wizyta Mikołaja w przedszkolu. 

• Dzień Choinki – wspólne ubieranie choinek w grupach. 

• Dzień Radia – wizyta w przedszkolu przedstawicieli radia VOX Gorzów. 

• Wizyta lokalnej telewizji – wywiad do programu „Rodzina na plus” . 

• Zajęcia edukacyjno – informacyjne z zakresu bezpieczeństwa ze strażakami z PSP w Gorzowie Wlkp.  



23 

 

• Dzień Dziecka – zabawy w przedszkolu. 

• Zajęcia sportowe z wicemistrzem świata Spartan – Łukaszem Lorencem. 

• Dzień Wody – zajęcia edukacyjne w grupach oraz wycieczki nad pobliskie zbiorniki wodne.  

• Trening piłkarski z Akademią Piłkarską „Stal Gorzów”. 

• Dzień Praw Dziecka – apel i zajęcia edukacyjne. 

• Pierwszy Dzień Wiosny – powitanie nowej pory roku, barwny korowód ulicami Kłodawy. 

• Święto Pluszowego Misia – zajęcia i zabawy z dziećmi.  

 

4. UROCZYSTOŚCI 

a) Pasowanie na przedszkolaka (najmłodsze grupy). 

b) Dzień Edukacji Narodowej ( apel w przedszkolu oraz wizyta grupy IV w Kuratorium Oświaty w Gorzowie oraz zwiedzanie 

kuratorium). 

c) 11 listopada – uroczysty apel z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Śpiewania Hymnu Narodowego przez dzieci.  

d) Wigilia przedszkolna oraz Jasełka w wykonaniu dzieci z grupy najstarszej. 

e) Dzień Babci i Dziadka – programy artystyczne przygotowane przez dzieci oraz poczęstunek dla gości (współpraca z 

rodzicami). 

f) Dzień mamy i taty – występy artystyczne dzieci dla zaproszonych gości. 

g) Festyn Rodzinny   profilaktyczno – integracyjny.  

h) Wycieczka do Kina Helios oraz 60 Krzeseł. 

i) Cykl zajęć edukacyjnych w gorzowskim MOS-ie. 

j) Pasowanie absolwentów przedszkola na „Małego Obywatele Gminy Kłodawa”. 

k) Uroczyste zakończenia roku w grupach.  

l)  

5. WYCIECZKI 

• Wycieczka do okolicznych sadów. 

• Wizyta w teatrze na koncercie i pokazie Kontra – Mini. 

• Wycieczka do lasu – Moczydło, Gołębie. 

• Cykl zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie w Kłodawie – ścieżki edukacyjne, Korsakówka, spotkania z pracownikami 

nadleśnictwa.  

• Wizyta na korcie tenisowym w Kłodawie.  

• Wycieczka i zajęcia edukacyjne w Elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp. 

• Regularne wycieczki do Gminnej Biblioteki w Kłodawie, biblioteki szkolnej w SP w Kłodawie oraz do Biblioteki 

Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. 

• Wycieczka i zajęcia w Akademii Twórczego Juniora „Buźka” w Gorzowie Wlkp. ( sensoplastyka, warsztaty mydlarskie). 

• Wycieczki na zajęcia edukacyjne do Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. „Ognik”. 

• Systematyczne warsztaty i lekcje w Muzeum Gorzowskim. 

• Wycieczki do teatru na spektakle dla dzieci – „W krainie śpiochów”, „Zimowa opowieść Jacka i Placka”,  
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• Wizyta w MDK na warsztatach tanecznych Małych Gorzowiaków. 

• Wycieczka do szkoły tańca i baletu „Art Dance Baby i Fru” w Gorzowie. 

• Wizyta w Starostwie Powiatowym – spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu . 

• Wizyta w Centrum Zarządzania Kryzysowego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Wydziale Komunikacji.  

• Wycieczka do Papugarnii Rio. 

• Wycieczka do stadniny koni w Chwalęcicach „Robir”. 

• Wycieczka do sali zabaw dla dzieci „Arkadia” w Gorzowie Wlkp.  

• Wycieczka i warsztaty edukacyjne w Filharmonii Gorzowskiej oraz wycieczka całego przedszkola na musical „Dogonić 

Pippi”. 

• Wycieczka sponsorowana przez anonimowych darczyńców do Majalandu dla dzieci z grupy V. 

• Wycieczka i zajęcia edukacyjne w „Owczogrodzie” w Rudnicy. 

• Wycieczka i warsztaty w Ośrodku Azyl w Mironicach.  

• Zajęci w sali klocków LEGO. 

• Wycieczka do apteki. 

• Wycieczka na pocztę. 

 

6. TEATRZYKI  I WYDARZENIA KULTURALNE NA TERENIE PRZEDSZKOLA 

• „Nie ma jak w domu, czyli historia Krecika” – Teatr Art – Re z Krakowa. 

• „Czary mary, czyli magik w przedszkolu”.  

• „Spotkanie z rycerzem” – zajęcia edukacyjno – historyczne.  

• „Balonowe Show” – przedstawienie dla dzieci przy użyciu balonów.  

• „Alicja w Krainie Czarów” – przedstawienie teatralne dla dzieci.  

• „Dogonić Pippi” – teatrzyk z elementami języka angielskiego. 

• „Piraci z Karaibów” – teatrzyk dla dzieci.  

 

7. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

a) Występy dzieci w czasie Festiwalu Pieśni Patriotycznych. 

b) Występy dzieci na jasełkach gminnych. 

c) Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Kłodawianki”. 

d) Występy dzieci w czasie Kłodawskiej Majówce. 

e) Zajęcia edukacyjne w remizie OSP Kłodawa. 

f) Udział dzieci w kampanii edukacyjnej z ZC – MG6  „Ekoprzedszkolak”. 

g) Współpraca z GOPS w Kłodawie.  

h) Stała współpraca z Rada Sołecką. 

 

8. DZIAŁANIA Z ZAKRESU PREORIENTACJI ZAWODOWEJ 

a) Spotkania promujące różne zawody: 

• Farmaceuta, 
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• Górnik, 

• Fryzjer, 

• Pilot śmigłowca, 

• Radiowiec, 

• Olimpijka, 

• Stomatolog, 

• Strażak, 

• Policjant 

• Rolnik, 

• Lekarz, 

• Trener sportowy.  
 

9. WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ 

b) Kierowanie dzieci na badania w poradni. 

c) Realizacja założeń zawartych w opiniach z poradni.  

d) Współpraca przy badaniach dojrzałości szkolnych dzieci 5 – letnich. 

 

10. ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI 

a) Zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci „Przedszkolna zumba” – wszystkie grupy.  

b) Zabawy z językiem angielskim – wszystkie grupy.  

 
. 
 
VI.2. Działalność szkół podstawowych – 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  Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza  w Kłodawie w roku szkolnym 2018/19: 

 
Wyniki klasyfikacji rocznej – ujęcie statystyczne 

klasy nieklasyfikowanych promocja  - liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi 

1-3 0 Wszyscy uczniowie promowani. 

4-7 0 Wszyscy uczniowie promowani. 

8 0 1 uczeń z dwoma ocenami niedostatecznymi  nie ukończył szkoły. 

3 gim. 0 Wszyscy uczniowie ukończyli gimnazjum. 

Klasyfikacja w klasach I- III   

Wysokie wyniki w nauce osiągnęło  - 59 uczniów co stanowi  46 % wszystkich uczniów.                                                                 

Niskie wyniki w nauce  osiągnęło - 17 uczniów co stanowi  13 %  wszystkich uczniów. 

Kłopoty  wychowawcze sprawia  - 8 uczniów co stanowi 6 % wszystkich uczniów.                                                 

Klasyfikacja w klasach 4-8 

Wszyscy klasyfikowani.  Promocja wyniosła – 99,69%.    

Promocji nie uzyskał  1 uczeń  klasy  ósmej. 
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Stypendyści  - /średnia ocen 5,2/ - otrzymało 67 uczniów. 
Klasa V a – 6 uczniów,      
Klasa V b – 10 uczniów     
Klasa V c – 7 uczniów     
Klasa V d– 3 uczniów 
Klasa VI a – 8 uczniów     Klasa VI b –  9 uczniów 
Klasa VII a – 5  uczniów   Klasa VII b – 4 uczniów 
Klasa VIII a- 4 uczniów     Klasa VIII b- 5 uczniów   Klasa VIII c- 6 uczniów 
 
Świadectwa z wyróżnieniem  -   /średnia ocen 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie/  -  otrzymało 160 uczniów. 
Klasy IV- 57 uczniów, 
Klasy V – 42 uczniów, 
Klasy VI – 21 uczniów, 
Klasy  VII – 17 uczniów, 
Klasy VIII – 23 uczniów. 

 

Klasyfikacja i promocja w gimnazjum. 

Klasyfikowanych  - 41 uczniów  co stanowi  100 % wszystkich uczniów.                                                                              

Nieklasyfikowanych  - 0 uczniów.                                                                                        

Promowanych  - 41 uczniów co stanowi  100 % wszystkich uczniów.   

Średnie  klas gimnazjalnych. 

III a – 4,06    ;      III b -  4,31 

Świadectwa z wyróżnieniem /średnia ocen 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie / - otrzymało 10 uczniów. 
. 
Klasa III a – 2 uczniów. 
Klasa III b – 8 uczniów. 
 
Stypendyści /średnia ocen 5,0/  –  otrzymało 9  uczniów. 
Klasa III a  –  2 uczniów. 
Klasa III b  –  7 uczniów. 
 

Komentarz dotyczący wyników klasyfikacji w roku szkolnym 2018/19. 

1.Wyniki nauczania są na dobrym poziomie o czym świadczą: 
- 99% procentowa promocja uczniów szkoły podstawowej i 100 % gimnazjum 
- wszystkie klasy uzyskały średnią ocen powyżej 4,00 
- w klasach 1-3 wysokie wyniki w nauce osiągnęło 46 %  uczniów                                                                 
- 24,39 % uczniów gimnazjum i 50,63 % uczniów klas 4-8 uzyskało średnią ocen rocznych powyżej 4,75 i otrzymało świadectwo z 
wyróżnieniem, 
- 21,95% uczniów gimnazjum i 29,77 % uczniów klas 5-8 uzyskało średnie kwalifikujące do otrzymania stypendium naukowego 
- dwoje uczniów uzyskało średnią ocen 6,00, 
- najniższą średnią w szkole uzyskał uczeń klasy 7b / 2,77/ 
- średnią ocen poniżej 3,00 uzyskało łącznie 4 uczniów 
- średnią ocen równą 3,00 uzyskało pięcioro uczniów 
- najwyższe wyniki uzyskała klasa 4b ze średnią ocen 5,20.Uczniowie tej lasy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów:  
j.polski, matematyka, historia, religia ,muzyka, technika. 91 % uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75. 
- w klasie 4b   -  91% uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75, 
- w klasie 5b   -  60% uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75, 
- w klasie 4d   -  56% uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75, 
- w klasie 4a i 5c  -  54% uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75, 
- w klasie 8b   -  52% uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75, 
- w klasie 5a ,  6a , 7b - 50% uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 4,75, 
- średnie ocen z poszczególnych przedmiotów:  
przedmioty humanistyczne – j. angielski /4,56/; wos /4,64/ ; j. niemiecki/ 4,50/;  j. polski /4,17;/historia /3,93/; 
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przedmioty matemtyczno- przyrodnicze – geografia /4,31/; biologia /4,05/;  przyroda /4,02/; matematyka /3,82/; chemia /3,59/; 
fizyka/3,27/; 
pozostałe przedmioty – religia /5,58/; w-f /5,47/; edb /5,44/; technika /5,36/; muzyka /5,18/; plastyka /5,11/; informatyka /4,74/. 
2.Wyniki egzaminów gimnazjalnych, j. polskiego,  przedmiotów przyrodniczych, języka angielskiego na poziomie podstawowym , 
języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym  są wyższe od średniej w kraju, 
- wyniki egzaminów gimnazjalnych z historii i matematyki są wyższe od średniej w okręgu, 
- najniższy wynik osiągnęli uczniowie z egzaminu z j. angielskiego na poziomie rozszerzonym, 
- w  skali staninowej wyniki egzaminów z języków obcych mieszczą się w staninie 6-wyżej średnim, wyniki pozostałych części   
egzaminu mieszczą się w staninie 5- średnim, 
- wyniki egzaminu klas ósmych z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego  są wyższe niż średnia w kraju, 
- w skali staninowej wyniki mieszczą się w : 
 j. polski  - stanin średni,  matematyka  - stanin wyżej średni  ,  j. angielski - .stanin wysoki, j. niemiecki – stanin niski. 
 
 
EFEKTY  OCENIANIA ZACHOWANIA. 
szkoła podstawowa 

Klasa 

Liczby ocen 

wzorowe 
bardzo 
dobre 

dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

4a SP 6 15       2 1 0 0 

4b SP 18 5       1 0 0 0 

4c SP 7 3       2 6 2 0 

4d SP 10 8       1 4 0 0 

5a SP 10 10       2 0 0 0 

5b SP 14 7       2 0 0 0 

5c SP 10 4       6 2 0 0 

5d SP 4 8       6 0 0 0 

6a SP 10 6       5 2 1 0 

6b SP 11 8       4 0 0 0 

7a SP 7 7       3 0 0 0 

7b SP 7 5       3 2 3 0 

8a SP 14 4       3 0 0 0 

8b SP 15 1       0 1 0 0 

8c SP 10 2       3 2 0 0 

RAZEM 153 93      43 20 6 0 

 
gimnazjum 

Klasa 

Liczby ocen 

wzorowe 
bardzo 
dobre 

dobre poprawne nieodpowiednie naganne 

3A GIM       8       5        4        1          1       0 

3B GIM       13       5        4        0          0       0 

RAZEM       21       10        8        1          1        0 
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Ocena 
zachowania. 

2018/2019 

wzorowe 178 oceny-  co stanowi 49,8 % uczniów klas 4-8   i gimnazjum 

bardzo dobre 103 oceny – co stanowi  28,8%  uczniów klas 4-8   i gimnazjum 

dobre 51 ocen– co stanowi  14,28 %  uczniów klas 4-8   i gimnazjum 

poprawne 21 ocen – co stanowi 5,88 %  uczniów klas 4-8   i gimnazjum 

nieodpowiednie 7 ocen – co stanowi 1,96  % uczniów klas IV – VII  i gimnazjum 

naganne 0 ocen  

 
Zestawienie  ocen zachowania z ostatnich  sześciu  lat szkolnych: 

Ocena 
zachowania. 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

wzorowe 57% 59% 57,2% 53,9 % 55,9% 49,8% 

bardzo 
dobre 

23,1% 18% 16,7% 23,4% 21,4% 28,8% 

dobre 10,3 % 12.5 % 12,4% 11,8 % 12,17 % 14,28% 

poprawne 3,7 % 6 % 10,2% 6,6 % 8,55 % 5,88% 

nieodpowied
nie 

4,2% 4,5% 2,9 % 3,3 % 1,64 % 1,96% 

naganne 0,9% 0,3% 0,3% 0,7% 0,32% - 

 

Komentarz dotyczący wyników oceniania zachowania w roku szkolnym 2018/19. 

1.Liczba ocen zachowania w poszczególnych kategoriach od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Analiza uzyskanych 

danych statystycznych oraz obserwacja problemów z jakimi spotykają się nauczyciele oceniając zachowanie uczniów skłania do 

wysnucia wniosku, że obowiązujące w szkole zasady nie pozwalają na wystawienie obiektywnej oceny zachowania. 

Rekomendacja. 
Wprowadzić zmiany w zasadach oceniania zachowania. 
 

Działalność pedagoga i psychologa w szkole. 

 

Zespoły wychowawcze 5 

Nadzór kuratora  Nad uczniami nad rodziną  -12 

Niebieska Karta 2 

Interwencja wychowawcze 

/komórki/ 

42 

Współpraca z instytucjami Urząd Gminy Kłodawa - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-

wsparcie finansowe w realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego, Dnia 

Profilaktyki, ankiety 

GOPS - zespół interdyscyplinarny -2 

             - kontakty  - 3 

             -opinie o wgląd w sytuacje rodziny-brak 
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 PCPR – opinie uczniów będących w rodzinie zastępczej  

PPP nr 1 – konsultacje w sprawie dokumentacji, uczniów 

               - spotkanie z sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  

               - spotkania w ramach sieci wsparcia dla pedagogów szkolnych/ 1 

               - realizacja zadań zawodoznawczych dla rodziców i uczniów 

POLICJA - Realizacja programu LUPO w klasach I-IV 

                     - pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji 

                    - spotkania w ramach programu „Bezpieczne gimnazjum”.           

KURATORIUM: - bieżące informowanie o aktualnych sprawach dotyczących 

pomocy  psychologiczno – pedagogicznej                                            

WSSE- udział w programie przeciwdziałania wszawicy 

Sąd Rejonowy Wydział ds. Rodziny i Nieletnich / 14/  

 

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH I ICH OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2018/19. 

1.PRZEDMIOTOWE KONKURSY LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY    
Etap szkolny: 107 uczniów;   etap rejonowy: 25 uczniów;  etap wojewódzki: brak 
Do etapu rejonowego w konkursach przedmiotowych zakwalifikowało się: 
Szkoła podstawowa                                                   Gimnazjum 
Język angielski - 6 osób                                                 2 osoby 
Język niemiecki - 1 osoba                                               - 
Matematyka - 9 osób                                                      4 osoby 
Geografia                                                                       1 osoba 
Język polski                                                                    1 osoba 
 Historia                                                                          1 osoba 
2. KONKURSY  POZASZKOLNE 

1. Gminny konkurs - „Gmina Kłodawa – Moja Mała Ojczyzna”.  

2. Konkurs międzynarodowy „Kangur matematyczny” - odbył się na każdym poziomie klas. Uczniowie 
rozwiązywali zdania testowe. Kangur matematyczny 7 osób wyróżnionych. 

3. Konkurs Enei – Akademia Talentów  - W ramach konkursu główna wygrana 10 000 zł na zakup dronów i 
robotów – laureaci. 

4. Powiatowa Gra Terenowa „O kroplę ze źródła Marii” – 6 miejsce. 

5. Wojewódzki tematyczny konkurs historyczny „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”, organizowany przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty. Etap rejonowy. W konkursie wzięło udział trzech uczniów naszej szkoły. 

Nikt nie przeszedł do etapu wojewódzkiego.  

6. Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych „Do Hymnu”, organizowany przez Narodowe Centrum Kultury. 

Udział w przesłuchaniu konkursowym wzięło ponad 200 uczniów szkoły. 

7. Powiatowy Ekologiczny Talent Show - II miejsce. 

8. Gminny turniej tenisa stołowego – laureaci w kilku kategoriach. 

10. Powiatowa Spartakiada Młodzieży –piłka nożna- IV m. 

11. Międzyszkolny Konkurs Recytatorskach w Lipkach Wielkich pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty - 
wyróżnienie otrzymała uczennica z kl. 3 B gim. 

 

12. Konkurs -„Parki Krajobrazowe Polski”. Etap szkolny. Uczestnicy-uczniowie klas 7-8 SP i Gimnazjum. 
Wyłonienie czteroosobowej drużyny do eliminacji rejonowych. Organizator- Centralny Zarząd Parków 
Krajobrazowych. Konkurs ogólnopolski. 

13. Lubuski Konkurs Literacki na najlepsze opowiadanie fantastyczne - edycja III- organizowany przez Uniwersytet 
w Zielonej Górze. Laureatka z klasy – 8 c - opowiadanie wydane w antologii opowiadań; 

14. Lubuski Konkurs Literacki na najlepsze opowiadanie fantastyczne - edycja IV - organizowany przez 
Uniwersytet w Zielonej Górze. Wyniki we wrześniu 2019. 
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15. Ogólnopolski konkurs „Kreatywni na 101” klasy I-IV - Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej. 

16 Ogólnopolski konkurs  „Się gra , się ma…” - klasy I-VIII  Advalue Sp.z.o.o. 

17 Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej, III Edycja, Biblista Junior - Ewangelia wg św. Marka . Laureat i finalistka. 

18 Gminny konkurs szachowo – warcabowy organizowany przy współpracy z Gorzowskim Związkiem Sportów. 
Niepełnosprawnych „Start” – Laureaci i finaliści w kilku kategoriach. 

19 Ogólnopolski konkurs matematyczny- Alfik  - bez zwycięstw. 

20 IX Ogólnopolski Konkurs  Plastyczny – „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje obserwuje a dziecko obserwuje” 
- I miejsce Bianka Lewandowska  kl. 5b na terenie placówki terenowej w Gorzowie Wielkopolskim 
XIV  konkursu plastycznego dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa lubuskiego i 
zachodniopomorskiego pt. „Autoportret”. 

 
3.KONKURSY SZKOLNE 

1 Zaprojektuj swoją koszulkę- konkurs z okazji Dnia Języków Obcych .  
 

2 Symbole Wielkiej Brytanii- makiety 3D- Symbols of England – konkurs z jęz.angielskiego dla kl.IV-VI. 

3 „Once upon a time”- nagraj opowiadanie. 

4 Konkurs informatyczny „Paint – Twój sposób na kartkę świąteczną” 
międzyklasowy  dla klas I-IV. 

5 Konkurs informatyczny „Pivot i Scratch – Twój sposób na animację świąteczną” 
międzyklasowy  dla klas  V-VIII. 

6 Konkurs przyrodniczy – Przyrodnik Szkoły   - międzyklasowy dla klas  IV-VIII. 

7 Szkolny konkurs ortograficzny „Dyktando dla Niepodległej” – wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii . 

8  Konkurs recytatorski  - elimnacje - do Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Lipkach Wielkich pod 
patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

9 Mikołajkowy turniej w piłkę nożną. 

10 Szkolny turniej piłki nożnej. 

11 Szkolny konkurs – „Twarożkowe szaleństwo”. 

12 Konkurs międzyklasowy na wykonanie modelu przestrzennego DNA . 

13 Turniej międzyklasowy „Jeden z dziesięciu” dla klas 7-8 i gimnazjum - znajomość treści utworów A.Mickiewicza.  
Wydanie gazetki o patronie szkoły-klasa 8 a. 
Teatrzyk Kamishibai dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum-bajki Mickiewicza. 

14 
 

Konkurs ogólnoszkolny„ Jedzmy bez zakłócaczy”. 
Konkurs świetlicowy dla klas I-VI„ Bezpieczne zabawy w świetlicy”. 
Konkurs świetlicowy dla klas I-IV  „Piękny jest mój świat”. 
Konkurs świetlicowy klasy I-III„ Jak dbać o powietrze”. 
Konkurs świetlicowy klasy I-IV „ Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. 
Konkurs świetlicowy klasy I-VI„ Tęczowe motyle”. 
Konkurs świetlicowy klasy IV- VI „Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek”. 
Konkurs świetlicowy klasy I- VI „Bezpieczne wakacje”. 
Turniej warcabowy  - Klasy IV-VI. 

15 „Moje Betlejem” - Konkurs kierowany był osobno dla klas I-III i  IV-VI. Zadaniem było wykonać szopkę 
betlejemską z papieru. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. 

16 "Mój RÓŻANIEC" - Konkurs przeznaczony był dla klas IV-VIII. Praca polegała na wykonaniu całego różańca. 
OWOCE JESIENI – stanowiły materiał, z którego wykonane były różańce. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i 
nagrody. 

17 Dzień liczby π - uczniowie wykonywali zadania związane z liczbą Pi, oraz brali udział w konkursach.  
Uczniowie mogli wykazać się kreatywnością tworząc film o liczbie Pi, sprawdzić swoją pamięć zapamiętując jak 
najwięcej liczb. 

18 Konkurs plastyczny  - zorganizowany przez świetlicę ,,Piękna, czysta przyroda’’. 

19 Konkurs plastyczny szkolny ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę’’.  

20 Szkolny konkurs na wiosenne przebranie. 

21 Szkolny konkurs geograficzny ,,Jakie to państwo?’’. 

22 Szkolny konkurs jęz. Ang. WE SPEAK ENGLISH dla klas II i III.  

23 Szkolny konkurs czytelniczy ,,Bohaterowie naszych lektur’’. 

24 Szkolny konkurs dla klas I-III pt :Najpiękniejsze Godło Narodowe”. 
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25 Szkolny konkurs recytatorski klas I-III o tematyce patriotycznej. 

26 Konkurs sałatek owocowych dla klas I. 

27 Szkolny Konkurs Geograficzny - „ Państwa Europy”. 

28  Konkurs na wielkanocne jajko. 

29 
 

Udział w konkursie plastycznym " Ilustracje do Baśni Andersena" dla uczniów klas pierwszych.  

 
4.SPOTKANIA 

1 Spotkanie w regionalnym oddziale telewizji polskiej TVP . Klasa 7b. 
 

2 Wizyta uczennicy klasy 8b w klasach 7ab oraz 6a. Jak uczyć się języka angielskiego?  

3 Wizyta pani sędzi w klasie 7b  - rozmowa o odpowiedzialności związanej z upublicznianiem wizerunku w 
Internecie. 

4 Spotkanie prowadzone przez przedstawiciela Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. „Hazard? Nie! 
Dziękuję! „Spotkanie dla klas 7 oraz 8.  

5 Spotkanie z projektantką odzieży - klasa 7b. 

6 Spotkanie z pracownikiem działu „Ameryka w twojej bibliotece” przy Bibliotece Głównej w Gorzowie Wlkp. 
Spotkanie dt. programów stypendialnych oraz kultury amerykańskiej. Klasy 7b oraz 6b.  
 

7 Udział klasy 7b w warsztatach prowadzonych w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym.  Udział klasy w grze 
:”Czarne historie”. 

8 Uczniowie klasy 6a napisali list do księżnej Kate  i w odpowiedzi otrzymali list oraz zdjęcie rodziny królewskiej.  

9 Uczennica III gim. zaprezentowała metody szybszego  przyswajania słownictwa uczniom kl.Vd. 

10 Warsztaty w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej. 

11 Uczennice przedstawiły techniki szybszego uczenia się w klasie Vd. 

12 Spotkanie z pracownikiem schroniska Młodolino. Wzbogacanie słownictwa na temat przysłów, powiedzeń oraz 
związków frazeologicznych o psach. Przekazanie zebranych darów oraz zakupionej karmy dla zwierząt ze 
schroniska. 

13 Spotkanie uczniów z pracownikiem socjalnym - warsztaty zawodoznawcze. 

14 Spotkanie z pracownikami   Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wielkopolskim. 

15  Spotkanie z przedstawicielem IPN-u Jarosławem P. i wysłuchanie wykładu „Od Landsbergu do Gorzowa 

Wlkp.” 

18 Lekcja żywej historii- Wikingowie, w której brali udział  chętni uczniowie klas 5. 

 Spotkanie z mistrzem olimpijskim Tomaszem Kucharskim. 

19 Spotkanie z mistrzem olimpijskim paraolimpiady Maciejem Lepiato. 

20       Prelekcja i prezentacja na temat: ”Otaczają nas substancje szkodliwe”.  
Uczestniczyły klasy IIIB i IIIA. 

21 Warsztaty nt.” Anoreksja czyli samodzielność ciała”- Klasa IIIB. 

22 „Bezpieczne gimnazjum”- Klasa IIIB i IIIA. 

23 Zajęcia zawodoznawcze. Uczniowie klas ósmych i trzecich gimnazjum. 

24 Spotkanie z kucharzem, właścicielem restauracji i nauczycielem Technikum Gastronomicznego w Gorzowie 
Wlkp. Uczestnikami byli uczniowie kl. 8a i 8 b. 

25 Udział wszystkich klas ósmych oraz 7b w projekcie „Nie zmarnuj swojego życia” prowadzonym przez dwóch 
rapujących muzyków - RYMCERZY. Spotkanie odbyło się w ramach szkolnego dnia profilaktyki i promocji 
zdrowia.  

26 Wyjazd do JRG nr. 1 PSP w Gorzowie Wlkp. w ramach zajęć zawodoznawczych - Jak zostać strażakiem? Jak 
wygląda praca strażaka? oraz zwiedzanie jednostki, oglądanie sprzętu i wozów bojowych. 

27 Wyjazd na koncert „ Mali Gorzowiacy " z Mazurem dla Niepodległej". 
 

28 Spotkania organizowane przez nauczycieli świetlicy: 
z policjantem - „Bezpieczeństwo na drogach i w Internecie”, 
z pedagogiem - „ Być tolerancyjnym”, 
z bibliotekarką - „ Książki, które warto przeczytać”, 
z pielęgniarką - „ Zasady utrzymywania właściwej higieny jamy ustnej”, 
ze strażakiem - „Bezpieczne wakacje”, 
z leśnikiem - „Poznajemy zawód leśnika, dokarmianie zwierząt”. 
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29  Warsztaty artystyczne z aktorką . Poznanie polskich legend-wykonanie rysunków do teatrzyku Kamishibai. 
Zapoznanie z pracą aktora. 

 

28 Warsztaty mydełkowe  - przygotowanie własnoręcznie wykonanych upominków dla babć i dziadków. 

29 Świąteczne warsztaty artystyczne. Przygotowanie dekoracji świątecznych do sprzedaży podczas kiermaszu  
(wdrażanie do przedsiębiorczości). 

30 Spotkanie z lotnikiem. 

31 Zajęcia w Korsakówce - wiosna w lesie. 
Zapoznanie z postacią Korsaka, oglądanie eksponatów( poznanie historii regionu). 

32. Projekt- Uniwersytet Młodego Odkrywcy  - uczestnicy 2b i 3b. 
Bezpłatne zajęcia rozwijające kreatywność oraz zainteresowania z matematyki, fizyki, chemii, informatyki  ( 
programowanie, drukarki 3D), robotyki, logistyki. 

33. Wielkanocne warsztaty dekorowania babeczek i ciasteczek z firmą ,,Sama Słodycz’’. 
Zapoznanie z pracą cukiernika. Pomoc w przygotowaniu ciast, własnoręczne zdobienie wypieków. 

34. Spotkanie dla rodziców w ramach projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy - ,,Bezpieczeństwo dziecka w sieci’’ 
oraz bezpieczne i ciekawe strony edukacyjne dla dzieci rozwijające zainteresowania, wprowadzające do 
programowania. 

35. Spotkanie z pielęgniarką szkolną. 
Higiena jamy ustnej, zdrowe żywienie, bezpieczeństwo. 

36 Warsztaty teatrzyku kamishibai - warsztaty przygotowujące do udziału w projekcie Lubuskich 
Niepodległościowych Inicjatyw Młodzieżowych pt. Droga do Niepodległej. 

37 Spotkanie z instruktorem boksu tajskiego  – znaczenie ruchu dla zdrowia. 

38 Spotkanie z podróżnikiem – realizuj swoje marzenia. 

39 Program LUPO - spotkanie z dzielnicowym gminy Kłodawa. 

40 Spotkanie z pielęgniarką środowiskowa pt. "Zdrowy styl życia". 

41 Spotkanie z myśliwym-lekcja przyrodnicza-realizacja innowacji. 

42 Warsztaty pieczenia chleba. Poznanie zawodu piekarza. 

43 Lekcja patriotyzmu z rycerzem. 

44  Zajęcia kulinarne w ZSG - spotkanie ze zwycięzcą „Top szef” - poznanie zawodu kucharza. 
 

 
5.UROCZYSTOŚCI, WYDARZENIA ,IMPREZY ,PROJEKTY 

1 Pasowanie na ucznia – uroczystość dla uczniów klas 1. 

2 Światowy Dzień tabliczki mnożenia- szkoła, wyjście poza szkołę. Uczniowie, mieszkańcy Kłodawy mogli 
sprawdzić się w tabliczce mnożenia. 

3 Apel poświęcony pamięci Jana Pawła II. 

4  Apel z okazji „Dnia niepodległości” 
- akcja MEN - wspólne śpiewanie całego hymnu . 

5 Akcja Sprzątanie Świata „Akcja segregacja”. 

6 Przygotowanie wystawy kartek, które były efektem udziału uczniów w projekcie: 100 kartek na 100 - lecie 
odzyskania niepodległości. 

7 Życzenia dla Polski- apel o treściach patriotycznych z udziałem LKO. 

8 Marszobieg z okazji 100 - lecia Niepodległości. 

9 Redagowanie życzeń dla Polski, dla szkół w Polsce. 
Ogólnopolska akcja polegająca na wysłaniu 100 kartek promujących gminę Kłodawa do 100 szkół (akcja 
strony „Poloniści z pasją” na portalu społecznościowym). 

10 „100 pozdrowień na 100- lecie Niepodległości” -Ogólnopolska akcja polegająca na wysłaniu 100 kartek 
promujących gminę Kłodawa do 100 szkół (akcja strony „Poloniści z pasją” na portalu społecznościowym). 
Szkoła od tych samych szkół otrzymała również kartki, z których klasa 8 b stworzyła „Mapę pozdrowień”. 

11 Projekt pn. „Zakręceni na aktywność” realizowany jest w partnerstwie przez: 
-KOSTRZYŃSKĄ GRUPĘ POZYTYWNIE AKTYWNYCH oraz 
-INSTYTUT INICJATYW SPOŁECZNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO. 
Projekt ma na celu wspieranie uczniów i ich opiekunów w organizowaniu inicjatyw, których celem ma być 
świętowanie obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, zapraszanie uczniów szkoły objętej projektem do 
wspólnej zabawy, a przy tym angażowanie  ich w tematykę obywatelskości, patriotyzmu. 

12 Od października do listopada klasa 3a S.P.  brała udział w projekcie Zarządu Województwa Lubuskiego- 
zadanie - Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe - Wierszem i obrazem - Droga do 
Niepodległości, realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nova w Łośnie. Szkoła przygotowała i 
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nagrała teatrzyk kamishibai pt.,,Droga do Niepodległej" dzięki współpracy z profesjonalistami. 
 

13 Akcja charytatywna  - zbiórka na rzecz zwierząt ze schroniska Młodolino zakończona kiermaszem.  Klasa V a 
zebrała 627,28 zł, za które zakupiono karmę dla psów i kotów. Na portalu społecznościowym pracownicy 
schroniska Młodolino opublikowali podziękowania dla klasy V a i pracowników szkoły. 

14 Pozyskanie sponsora: firmę Constans z Kłodawy. 
Wsparcie kółka lotniczego w Kłodawie na zakup robotów (kwota 5000 zł). 

15  Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego w ramach programu organizowanego przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej „Samorządy mają głos”. 

16 Pozyskanie gier  - we współpracy  z Deutsch Polnisches Jugendwerk - Polsko-Niemiecka Współpraca 

Młodzieży, pozyskanie 5 egzemplarzy gry o historii Polski i Niemiec. 

17 Just Dance prowadzony przez uczennice klasy VI a podczas długich przerw w piątki. 

18 Organizacja turnieju tenisa stołowego z okazji Wielkiej  Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

19 Szkolne bicie rekordów sportowych. 

20 Prezentacja historyczna nt. Święta  Narodowego Trzeciego Maja.  

21 Dzień Patrona Szkoły. 

22 Imprezy świetlicowe: 
Pasowanie na Świetliczaka, Dzień Życzliwości, Zabawa Andrzejkowa, Bal Karnawałowy. 

23 Udział uczniów w happeningu w Różankach - warta honorowa przy Obelisku Pamięci Pierwszych Osadników 
w powojennych Różankach (impreza gminna). Wychowanie patriotyczne. 

24 Utworzenie i prowadzenia fumpage’u szkoły podstawowej. 
Aktualizowanie informacji nt. szkoły, publikowanie zdjęć z różnych imprez, uroczystości na portalu 
społecznościowym (inicjatywa uczniów kl. 8b). 

25 Akcja charytatywna  - zbiórka pieniędzy i kiermasz różności na rzecz Oliwera (zebrano 466 zł 72 gr). 

26 Świąteczna wymiana kartek  - klasy 5c i 5d wykonały kartki z życzeniami świątecznymi. Zostały one wysłane 
do dwóch klas piątych ze Szkoły Podstawowej nr 158 w Warszawie. Uczniowie szkoły również otrzymali od 
tych uczniów życzenia. Pomiędzy niektórymi uczniami korespondencja jest podtrzymana do dziś (akcja strony 
„Poloniści z pasją” na portalu społecznościowym). 

27 Uroczystość międzyklasowa  - klasy 5c i 5d przygotowały „Ucztę na Olimpie”, która była podsumowaniem 
pracy z mitami greckimi. Uczniowie przebrali się za wylosowanych bogów greckich, przygotowali o nich 
informacje, a także wzięli udział w konkursie ze znajomości mitów.  

28 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - współorganizacja imprezy w szkole z GOK. 

29 Dzień profilaktyki i promocji zdrowia - przy współpracy z Radą Rodziców i Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

30 Festiwal piosenki - eliminacje do Kłodawskiego Słowika. 

31 Gminna wigilia - współorganizacja - wystrój hali, występy artystyczne dzieci. 

17. Kiermasz świąteczny. Przygotowanie stoiska, sprzedaż własnoręcznie wykonanych ozdób oraz innych rzeczy 
przygotowanych przez rodziców -  rozbudzanie inicjatyw, przedsiębiorczość. 

21. Udział uczniów w zbiórce na schronisko psów. 

22 Bal karnawałowy – „Damy i dżentelmeni na balu z klasą”. 

23 Ogólnopolska akcja – „Góra grosza”. 

24 Udział uczniów w nagraniu telewizyjnym do programu " Rodzina na plus"- dotyczącego Święta Niepodległości 
oraz Dnia Pluszowego Misia. 

25 Dzień Babci i Dziadka - uroczystość organizowana przez uczniów klas 1-3. 

26 Warsztaty plastyczno - muzyczne w MDK-u, " Folkowo- Kolorowo". 

Raport z realizacji Programu Wspierania Zdolności i Talentów ,,Lubuscy poszukiwacze talentów’’ w Szkole Podstawowej 
w Kłodawie. 
W ramach realizacji  Szkolnego programu wspierania zdolności i talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” podjęto działania: 

• rozwiązywanie zadań   o podwyższonym stopniu trudności na zajęciach lekcyjnych, 

• asystentura podczas prowadzenia lekcji, 

• współdziałanie podczas organizacji apeli, 

• przygotowywanie prezentacji, 

• przekazywanie materiałów dydaktycznych, 

• ewaluacja wykonywanych zadań, 

• korespondencja e-mail, 
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• wyjaśnianie przez nauczyciela trudnych zagadnień, 

• wykonywanie ozdób świątecznych, 

• wystawa prac plastycznych ucznia, 

• pomoc koleżeńska. 

Efekty: 

• w szkole zidentyfikowano jako ucznia zdolnego ok. 23 osób, 

• nauczyciele założyli tym uczniom dziennik pracy,  

• w większości przypadków odbyły się spotkania z rodzicami uczniów w celu omówienia sposobu pracy z ich dzieckiem, 

• nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne (indywidualnie, grupowo), 

• zorganizowano liczne konkursy szkolne i pozaszkolne o różnym zasięgu, 

• uczniowie spotykali się z ciekawymi ludźmi, wyjeżdżali na spotkania i wycieczki, byli organizatorami wielu uroczystości i 

inicjatyw, 

• uzyskali wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, 

• uczestniczyli w licznych konkursach  szkolnych i pozaszkolnych. 

Rekomendacje: 

• nadal należy poszukiwać i uczestniczyć w ciekawych formach doskonalenia   nauczycieli  w zakresie pracy z uczniem 

zdolnym,  

• zachęcać nauczycieli do identyfikowania uzdolnień dzieci i młodzieży przy współpracy z rodzicami i pedagogami 

szkolnymi, 

• pomagać uczniom w określaniu ich szczególnych uzdolnień w celu eliminowania obciążenia nadmiarem zajęć, 

• dążyć do wypracowania z uczniem i jego rodzicami umiejętności pracy samodzielnej  i odpowiedzialności za nią, 

• zadbać o  systematyczną  rejestrację podejmowanych działań , 

• uzupełnić braki w zakresie uzyskanych przez uczniów efektów(ewaluacja). 

 

b) Działalność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach  

 

Szkoła liczyła – 235 uczniów   

 Klasyfikacja w klasach I- III  /59 uczniów/ 

Wszyscy klasyfikowani, promocja w klasach I-III wyniosła - 100 %. Wysokie wyniki w nauce osiągnęło - 20  uczniów co stanowi  34 

% wszystkich uczniów. Niskie wyniki w nauce  osiągnęło - 15 uczniów co stanowi  25 %  wszystkich uczniów                                                                        

Kłopoty     wychowawcze sprawia  - 1 uczeń co stanowi 1,5% wszystkich uczniów.                                                 

 

Klasyfikacja w klasach 4-8   /151 uczniów/ 

Wszyscy klasyfikowani. Promocja wyniosła – 100%.                                              

Średnia ocen w klasach  4-8. 

Klasa 4 a – 4,76 

Klasa 4 b – 4,35 

Klasa 5a – 4,48 

Klasa 5b – 4,43 

Klasa 6 – 3,78 

Klasa 7 –  3,43 

Klasa 8 – 3,83 

 Stypendyści  - 43 uczniów /średnia ocen od 4,75 oraz bez ocen 1, 2, 3/. 

Klasy 4  – 16 uczniów, 

Klasy 5 – 12 uczniów, 

Klasa 6 –  2 uczniów, 

Klasa 7 –  1 uczniów, 

Klasa 8 – 3 uczniów. 

Świadectwa z wyróżnieniem  -   /średnia ocen 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie/  -  38 uczniów. 

Klasy 4 - 16 uczniów, 
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Klasy 5 – 14 uczniów, 

Klasa 6 – 2 uczniów, 

Klasa  7 – 1 uczeń, 

Klasa  8 – 5 uczniów. 

Kłopoty  wychowawcze sprawia  - 9 uczniów  co stanowi 6% wszystkich uczniów. 

 

Klasyfikacja i promocja w gimnazjum. 

 W roku szkolnym 2018/2019 do gimnazjum uczęszczało 24 uczniów.                                                                                        

Klasyfikowanych  - 24 uczniów  co stanowi  100 % wszystkich uczniów.                                                                               

Promowanych  100 % wszystkich uczniów                                                                                      

Średnia 3 klasy gimnazjum: 4,21                                                                                                                                                                                         

Świadectwa z wyróżnieniem   /średnia ocen 4,75 i przynajmniej bardzo dobre zachowanie / -  otrzymało 8 uczniów. 

Stypendyści /średnia ocen 4,75/  –  otrzymało 8  uczniów. 

Problemy wychowawcze sprawiało 2 uczniów. 

 

 

Konkursy Kuratora Oświaty: 

etap szkolny:           Szkoła podstawowa: 46 osób                     Gimnazjum: 42 osób 

etap rejonowy:         Szkoła podstawowa:  9 osób                     Gimnazjum:  4 osoby 

etap wojewódzki:     Szkoła podstawowa: 0                               Gimnazjum : 1 osoba 

 

Laureaci:     1osoba. - kl. III gimnazjum (j. angielski) 

Działalność pedagoga i psychologa w szkole. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 20 uczniów 

Zajęcia rewalidacyjne  4 uczniów 

Zajęcia indywidualne z uczniami 

/pedagogiczne i psychologiczne/. 

30-psycholog 

89-pedagog 

Zespoły wychowawcze  

Nadzór kuratora  Nad uczniami: 2 

Nad rodziną:  9 

Niebieska Karta 1 

Interwencja wychowawcze  125 

Współpraca z instytucjami GOPS - zespół interdyscyplinarny – 4, kontakty  osobiste lub 

telefoniczne średnio 3 razy w miesiącu. 

  

PCPR – opinie uczniów będących w rodzinie zastępczej - 8 

PPP nr 1 : 

- konsultacje w sprawie dokumentacji uczniów -16 

- kierowanie uczniów na badanie - 14 

- spotkania w ramach sieci wsparcia dla pedagogów    szkolnych - 5  

POLICJA:  

-   program Lupo w klasach I-IV. 

-   prowadzenie zajęć w ramach projektu „Bezpieczne gimnazjum”. 

- udział w programie „Znam dzielnicowego. Razem tworzymy 

bezpieczeństwo”. 

- pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie ferii i wakacji 

KURATORIUM:-bieżące informowanie o aktualnych sprawach 

dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

WSSE- udział w programie przeciwdziałania wszawicy 

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ DS. RODZINY I NIELETNICH - 3  
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OBCHODY 100- LECIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Rok 2018 był  Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wiele konkursów  i projektów było 

realizowane w ciągu całego roku, a ich podsumowanie nastąpiło w listopadzie. W szkole w ramach obchodów odbyły się 

następujące działania: 

Mamy Niepodległą! - to ogólnopolska akcja społeczna organizowana przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku od 2013 

roku. Polega ona na wysyłaniu do bliskich i znajomych bezpłatnych kartek okolicznościowych z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości. Przez swój uniwersalny charakter akcja łączy pokolenia, utrwala i wzmacnia w powszechnej świadomości daty 

związane z odzyskiwaniem niepodległości. Radosne świętowanie wywołuje pozytywne emocje i kształtuje postawy obywatelskie. 

Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.  

Wielcy Polacy - twórcy niepodległości – konkurs. W Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim, odbył się etap 

wojewódzki konkursu historycznego „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości”. W finale konkursu uczestniczyło ponad stu uczniów z 

terenu województwa lubuskiego. Reprezentanci szkoły uzyskali tytuł finalistów. 

Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka - szkolny konkurs plastyczny.  Ogólnopolski konkurs „Szkoła dla 

Niepodległej. Jego głównym celem jest wskazanie, jak istotną rolę w wychowaniu w wolność, godności, solidarności oraz 

kształtowaniu postaw patriotycznych młodego człowieka odgrywa szkoła. Szkoła miała za zadanie wykonać 6 spośród 13 

zaproponowanych zadań. Jednym z nich był konkurs plastyczny pt. ”Wolność, godność, solidarność, prawa człowieka”. Łącznie 

wpłynęło 29 prac. Jury oceniło je w trzech kategoriach wiekowych. 

Patriotyzm nie jest nam obcy - międzyszkolna rywalizacja - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. 

Kościuszki w Gorzowie Wlkp. zaprosiła uczniów szkół podstawowych z powiatu gorzowskiego do udziału w Międzyszkolnej 

grywalizacji „Patriotyzm nie jest nam obcy” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Grywalizacja została rozegrana w 

ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Szkołę reprezentowała drużyna składająca się z sześciu uczniów. 

Różnorodne zadania miały na celu przede wszystkim wdrażanie dzieci do współpracy i współdziałania oraz rozbudzenie 

ciekawości historią Polski. Szkoła zajęła II miejsce. 

Polskie drogi do wolności - konkurs wojewódzki - wojewódzki konkurs „Polskie drogi do Niepodległości”. Celem 

przedsięwzięcia była popularyzacja wiedzy z historii, muzyki i plastyki związanej z walką Polaków o odzyskanie niepodległości oraz 

życiorysów i twórczości wielkich Polaków z tego okresu: Józefa Piłsudskiego, Jana Ignacego Paderewskiego, Jana Matejki, 

Maksymiliana Gierymskiego, Wojciecha Kossaka i Jacka Malczewskiego. Konkurs był adresowany do uczniów klas VI – VIII i III 

gimnazjum. Reprezentanci szkoły uzyskali wyróżnienia. 

Ojcowie Niepodległości - szkolna rywalizacja - międzyklasowa grywalizacja pt. ”Ojcowie Niepodległości”. Inspiracją do jej 

stworzenia była przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej wystawa o tym samym tytule. Spośród wielu zasłużonych w 

odzyskanie niepodległości osób wybrano sześciu: artystę, są dyplomatów, żołnierzy i polityków, a także działaczy społecznych. W 

oparciu o życiorysy: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Jana Ignacego 

Paderewskiego i Ignacego Daszyńskiego czteroosobowe zespoły z klas IV – VIII i III rozwiązywały różnego rodzaju zadania i 

łamigłówki. Wszystkie zespoły wykazały się dużą wiedzą oraz umiejętnościami wyszukiwania informacji w przygotowanych 

materiałach.   

Zagraj w historię – turniej historycznych gier planszowych – projekt skierowany do uczniów klas IV-VIII. Miał on na celu 

pokazać dzieciom, że historia ojczysta jest tak samo ważna jak i ciekawa oraz zainspirować i zachęcić młodzież do samodzielnego 

badania źródeł historycznych oraz zwrócić ich uwagę na konieczność zachowania pamięci o przeszłości. W ramach projektu 

szkoła otrzymała na czas dwóch tygodni pakiet składający się z 15 sztuk pięciu tytułów gier planszowych wydanych przez IPN: 

Znaj Znak, Kolejka, Reglamentacja, 111. Alarm dla Warszawy, 7. W Obronie Lwowa. Pierwszy etap rozgrywek pozwolił wyłonić 

reprezentantów poszczególnych klas do rozgrywek finałowych. Historyczne gry planszowe spotkały się z bardzo pozytywnym 

odbiorem przez uczniów i stanowiły atrakcyjną formę spotkania z historią. 

Żywa lekcja historii -  Artyści Agencji Widowisk Historycznych ARKONA z Torunia  zaprezentowali spektakl „Od powstania 

listopadowego do odzyskania Niepodległości”. Treść tej żywej lekcji historii obejmowała informacje dotyczące czasów, Polski pod 

zaborami oraz ukazywała dążenia niepodległościowe Polaków.  

BohaterON - ogólnopolska kampania historyczna - uczniowie klasy VI, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum zaangażowali 

się w III edycję ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię. Jej celem jest upamiętnienie i uhonorowanie 

uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt 

ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej i krzewić postawy 

patriotyczne.  
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Narodowe Święto Niepodległości - Dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia uczniowie przygotowali inscenizację  pt. 

„Pociąg do wolności”. Występ młodych artystów wzbogacony został oprawą wokalną w wykonaniu szkolnego zespołu 

muzycznego, tańcem ze wstążkami oraz polonezem. Zaprezentowano również film, w którym wystąpili najmłodsi uczniowie. 

Odpowiadali na proste z pozoru pytania dotyczące: patriotyzmu, wolności i niepodległości. 

Po raz piąty w godzinach wieczornych, na szkolne przedstawienie przybyli: władze gminy, Lubuski Kurator Oświaty, rodzice, 

absolwenci, emerytowani pracownicy placówki oraz mieszkańcy Gminy Kłodawa. Została odsłonięta tablica upamiętniająca tę 

wyjątkową rocznicę. 

 

Spotkania, programy i imprezy zorganizowane w roku szkolnym 2018/2019: 

Uczniowie Szkoły w Różankach organizowali i aktywnie uczestniczyli w różnych akcjach i uroczystościach okolicznościowych 

między innymi takich jak: 

• Sprzątanie Świata.  

• Narodowe czytanie Żeromskiego.  

• Konkurs recytatorski dla klas 1-3  pod hasłem “Wiersze Jana Brzechwy”. 

•  Święto Drzewa.  Celem akcji było zaktywizowanie uczniów do podejmowania lokalnych akcji sadzenia i ochrony drzew w 

celu łagodzenia skutków zmian klimatu oraz utraty różnorodności biologicznej.  

• Tuwimowo Głośne czytanie -  Dzień Głośnego Czytania.  

• Akademia z okazji DEN - celem  uroczystości było kształcenie szacunku do pracowników oświaty, kształtowanie 

kulturalnej postawy na uroczystościach, integracja społeczności lokalnej, przygotowanie młodego pokolenia do odbioru 

kultury. 

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

szkolną. 

• Kto ty jesteś? – obrazy i słowa na dziś. Warsztaty edukacyjne.  
• LUPO -  spotkanie z policjantką dotyczące  bezpiecznych zachowań dla klas I-IV. Celem spotkania było kształtowanie 

sposobów bezpiecznego zachowania w niebezpiecznych sytuacjach. 

• Bieg wiedzy o kroplę ze źródła Marii - zawody sportowe połączone z konkursem wiedzy przyrodniczo-leśnej dla 

uczniów. 

• Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia - Akcja miała na celu przypomnienie i utrwalenie znajomości tabliczki mnożenia w 

zabawowej formie.  

• VI Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych - Stany Zjednoczone. Adresatami byli uczniowie II i III etapu 

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

• Wizyta Scotta Whitmore’a z Ambasady Amerykańskiej w Warszawie -  szkołę odwiedził gość z Ambasady Stanów 

Zjednoczonych w Warszawie, zastępca attache do spraw kultury, pan Scott Whitmore. Powodem wizyty Scotta 

Whitmore’a była setna rocznica relacji polsko-amerykańskich w nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Nasz gość przedstawił rys historyczny owej współpracy na przestrzeni ostatniego wieku wyświetlając 

prezentację „100 Lat Razem: Ludzie, Historia, Przyszłość”.  

• Pasowanie dzieci z  klasy pierwszej na uczniów szkoły - celem uroczystości było oficjalne włączenie najmłodszych 

członków społeczności do grona uczniów. 

• XI Ogólnopolska Akcja Ekologiczna ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – celem akcji była promocja 

zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów komórkowych bez baterii, które są 

następnie przekazywane do profesjonalnego recyklingu. 

• Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku. 

• Książki z Ameryki w naszej biblioteczce - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim 

przekazała szkole blisko 80 książek w języku angielskim. Było to możliwe dzięki programowi america@your library 

opierającym się na partnerstwie między Ambasadą USA i gorzowską biblioteką.  

• Tydzień Edukacji Globalnej - Jego celem jest  zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkole zgodnie z 

założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego  

− młodzieży, nauczycieli - w podejmowaniu i realizowaniu projektów  w obszarze edukacji globalnej.  
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W tym roku odbyła się już 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego 

Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata.  

• Andrzejki -   w wigilię świętego Andrzeja w samorząd uczniowski zorganizował dyskotekę andrzejkową.  

• Warsztaty florystyczne. 

• Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego - w turnieju wzięli udział uczniowie naszej szkoły jak też mieszkańcy gminy, 

którzy walczyli w 6 kategoriach. 

• Jasełka szkolne - Opowieść Wigilijna dla uczniów i nauczycieli szkoły. 

• Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – celem było przybliżenie idei wolontariatu.  

• Wolontariat - grupa uczniów bierze udział w akcji „Pomagamy starszym i niepełnosprawnym na terenie naszej gminy”.  

• Szkolny Konkurs Kolęd – w konkursie wzięło udział 14 uczniów. Jury wybrało pięciu wykonawców, którzy  

reprezentowali szkołę na III Konkursie Kolęd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

• III Konkurs Kolęd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – III edycja konkursu została objęta patronatem  Lubuskiego 

Kuratora Oświaty.  

• WOŚP – wolontariusze ze szkoły kwestowali w celu pozyskania środków na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego 

dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.   

• Segregacja na 5-tkę - celem kampanii była edukacja  w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, selektywnej 

zbiórki i segregacji, zmierzająca do kształtowania prawidłowych nawyków i postaw proekologicznych wśród dzieci i 

młodzieży, w szczególności w kontekście prowadzenia właściwej gospodarki odpadami. 

• Wielcy Rodacy- Widowisko edukacyjne przybliżające sylwetki oraz dokonania sławnych rodaków. 

• Każdy może pomagać – spotkanie z pracownikami GOPS-u. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z działalnością 

GOPS-u oraz przybliżenie ideę wolontariatu.  

• Szkolny konkurs “Mistrz Wiedzy Humanistycznej. Najstarsi uczniowie  walczyli  o tytuł mistrza wiedzy humanistycznej. 

Konkurs odbywał się już po raz dziewiąty.  

• „Ameryka w twojej bibliotece”. uczniowie z klas VIII i III gimnazjum uczestniczyli w wykładzie poświęconym stuleciu 

relacji dyplomatycznych Polski ze Stanami Zjednoczonymi.  

• Wyślij pączkę do Afryki - ogólnopolska kampania społeczna - tegorocznej akcji patronuje hasło Podaruj dzieciom 

szkołę. Dzięki działaniom Samorządu Uczniowskiego udało się zebrać 338 zł.  

• XVII Targi Edukacyjne Absolwent 2019 - edycja lubuska - uczniowie klasy VIII i III gimnazjum wzięli udział w XVII 

Targach Edukacyjnych ABSOLWENT. Uczestnictwo w nich miało na celu zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną wraz 

z możliwościami dalszego kształcenia, podjęcia pracy i rozwoju.  

• III Gorzowskie Targi Edukacyjne - Szkoły i Pracodawcy - głównym celem  przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa 

zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego rynku pracy, prowadzenie kampanii informacyjnej na temat 

działalności lokalnych przedsiębiorców, a przede wszystkim wsparcie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz 

oddziałów gimnazjalnych w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.  

• Pierwszy dzień wiosny- akcja Samorządu Uczniowskiego. 

• Łączy nas pamięć -  akcja edukacyjno – społeczna „Żonkile”, upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim. 

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Żydów Polskich Polin.  

• Święto Konstytucji 3 maja - uczniowie  przygotowali poetycką wędrówkę przybliżającą historię uchwalenia konstytucji. 

Wyjaśnili, dlaczego był to ważny moment w naszych dziejach.  

• Opatrunek dla Afryki. Uczniowie zbierali dziane opaski, bandaże, plastry i siatki opatrunkowe, a także rękawiczki 

lateksowe. Te niezbędne w każdym szpitalu rzeczy zostały wysłane do różnych placówek medycznych w ubogich krajach 

Afryki.  

• Konkurs o Kłodawskiego Słowika.  

• IV Przerwa na czytanie – akcja polegająca na biciu rekordu w liczbie osób czytających podczas przerwy. To 

ogólnopolskie wydarzenie zostało zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 

w Gorzowie Wielkopolskim pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Celem akcji było zachęcenie uczniów do 

sięgania po książkę w każdej sytuacji i w każdym miejscu. 

• Dzień techniki- Na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża po raz kolejny zorganizowano Dzień 

Technik. Uczniowie mieli okazję zwiedzić "Laboratorium środowiskowe" i zobaczyć wysokiej jakości wyposażenie 

laboratoriów: technik CNC, systemów produkcyjnych, fizyko-chemicznego, termodynamiki i mechaniki płynów,  mechaniki 
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i wytrzymałości materiałów, automatyki i robotyki, diagnostyki maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, technik 

3D,  inżynierii jakości oraz mechatroniki.  

• Kłodawska Majówka -  naszą szkołę w programie artystycznym reprezentowała duża grupa uczniów, gdzie do słów 

piosenki uczniowie zainscenizowali scenkę promującą naszą gminę i kłodawskie jeziora. 

• Apel upamiętniający zbrodnię katyńską - uczniowie ósmej klasy wraz ze szkolnym zespołem wokalnym aktywnie 

włączyli się w obchody rocznicy.  

• Jak stworzyć blog podróżniczy? - Klasa III gimnazjum uczestniczyła w warsztatach pt. Blog podróżniczy - zajęcie dla 

osób z pasją zwiedzania, fotografowania  i dzielenia się wiedzą. Kilka przepisów na sukces. Zajęcia odbyły się w 

Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.  

• II edycja Turnieju Historycznego Szare Szeregi -  w zmaganiach z wiedzą o II wojnie światowej  

i udziałem w niej Polaków oraz o polskim harcerstwie podczas wojny wystartowały 24 drużyny z województwa 

lubuskiego.  

•  Zbiórka surowców wtórnych. Uczniowie  uczestniczyli w szkolnej zbiórce surowców wtórnych w ramach działań na 

rzecz ochrony środowiska. Zbierano makulaturę, nakrętki oraz baterie. Na koniec roku szkolnego podsumowane zostały 

zbiórki, a najlepszych uczniów oraz zespoły klasowe  nagrodzono. 

Wycieczki. 

• Wycieczka do Poczdamu.  

• Wycieczka do Poznania.  

• Wycieczka do Torunia. 

• Wycieczka do Złotoryi i Bolesławca. 

• Wycieczka do Łodzi / dwudniowa/. 

• Wycieczka do Wrocławia /dwudniowa/. 

• Liczne wyjazdy do kina, teatru,  na basen  i lodowisko. 

W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęto lub kontynuowano realizację projektów:  

1. 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. 

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

3.  „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. 

4.  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. 

5. Mała Akademia Jazzu - celem Małej Akademii Jazzu jest edukacja estetyczna dzieci i młodzieży, przygotowanie do 

uczestnictwa w kulturze, kształtowanie nawyków i potrzeb kulturalnych, rozwój zainteresowań, kultury osobistej,  słuchu 

muzycznego, poczucia rytmu, ogólnego umuzykalnienia. Koncerty odbywają się w szkole raz w miesiącu. Wykładowcami 

Małej Akademii Jazzu są wybitni muzycy i teoretycy jazzu.  

6. Program Szkolny Klub Sportowy -  projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu wzrost aktywności fizycznej wśród 

dzieci i młodzieży oraz zapewnienie im możliwości spędzenia czasu wolnego w atrakcyjny dla nich sposób. Uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach z piłki siatkowej. 

7. Kłodawa pływa – projekt obejmował uczniów klas młodszych SP.  Celem projektu było  upowszechnianie aktywności 

fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania poprzez systematyczny i powszechny udział dzieci w 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach nauki pływania. 

8. Powiatowa Spartakiada Młodzieży – spartakiada integruje młodzież, szkoły, nauczycieli i środowiska sportowe. Wspólna 

rywalizacja i doskonalenie własnych umiejętności uczą dyscypliny pomagając wejść młodym sportowcom w dorosłe życie. 

W trakcie całego roku szkolnego zespoły rywalizowały ze sobą w kilku wybranych dyscyplinach sportowych - piłce nożnej, 

piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce  i drużynowym tenisie stołowym.  
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Osiągnięcia uczniów SP w Różankach w konkursach pozaszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

➢ I miejsce i tytuł laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z j. angielskiego, 

➢ Dwóch finalistów w wojewódzkim konkursie historycznym „Wielcy Polacy – twórcy niepodległości” , 

➢ II miejsce w  międzyszkolnej grywalizacji historycznej „Szare Szeregi”, 

➢ Cztery wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim  „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków",   

➢ I miejsce w  międzyszkolnym konkursie "Pocztówka Patriotyczna" pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, 

➢ II miejsce w  międzyszkolnym konkursie "Pocztówka Patriotyczna" pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, 

➢ II miejsce w międzyszkolnej grywalizacji „Patriotyzm nie jest nam obcy” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, 

➢ I miejsce w  gminnym  konkursie  „Gmina Kłodawa - Moja Mała Ojczyzna”,  

➢ Dwa wyróżnienia w  gminnym  konkursie  „Gmina Kłodawa - Moja Mała Ojczyzna”,  

➢ wyróżnienie w międzynarodowym konkursie " Kangurek" , 

➢ wyróżnienie w wojewódzkim konkursie  „Polskie drogi do Niepodległości”, 

➢ III miejsce w kategorii klas I-III w konkursie „O Kłodawskiego Słowika”, 

➢ III miejsce w kategorii klas IV-VI w konkursie „O Kłodawskiego Słowika”, 

➢ Nagroda specjalna w konkursie „O Kłodawskiego Słowika”, 

➢ II miejsce w kategorii klas I-III w Lubuskim Konkursie Kolęd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod patronatem Lubuskiego 

Kuratora Oświaty, 

➢ I miejsce w kategorii kl. IV-VI w Lubuskim Konkursie Kolęd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod patronatem Lubuskiego 

Kuratora Oświaty, 

➢ III miejsce w kategorii kl.VII-VIII w Lubuskim Konkursie Kolęd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod patronatem Lubuskiego 

Kuratora Oświaty, 

➢ III miejsce w powiatowym turnieju piłki siatkowej dziewcząt gimnazjum,   

➢ VI miejsce w powiatowym turnieju piłki siatkowej dziewcząt SP, 

➢ IV miejsce w powiatowym turnieju piłki ręcznej chłopców gimnazjum, 

➢ II miejsce w powiatowym turnieju piłki nożnej chłopców gimnazjum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


