
        

KALENDARZ  UROCZYSTOŚCI  W  PLACÓWKACH  

OŚWIATOWYCH  POWIATU  POLICKIEGO  2016/2017 

CZERWIEC 2017 

 

 Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach w roku szkolnym 2016/2017 otrzymał 

Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły - program organizowany przez Wojewódzką 

Komendę Policji w Szczecinie, przy współpracy z lokalnymi jednostkami Policji oraz 

Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. W bieżącym roku 

szkolnym skupiono się na zagadnieniu związanym z bezpiecznym używaniem przez 

młodzież sprzętów elektronicznych. Uczniowie wybranych klas ponadgimnazjalnych brali 

udział w zajęciach warsztatowych opartych na pracy w grupie oraz rotacyjnym 

wykonywaniu zadania na czas. Realizację programu wspierali funkcjonariusze Policji 

w Policach.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://police.policja.gov.pl/zpl/aktualnos/aktual/11952,Bezpieczna-Szkola-uroczyste-

zakonczenie-edycji-2016-2017.html 

 

 

 01.06.2017r. – Dzień historii w Policach 

W dniu 1 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w drugiej edycji projektu polsko – niemieckiego pn. „Dzień historii w Policach”.  

W programie uczestnicy prowadzili praktyczne poszukiwania skarbów historii, zapoznali 

się z pradawnymi strojami oraz starymi narzędziami dnia codziennego.  

W ramach projektu obył się wykład: Śladami Templariuszy na Pomorzu Zachodnim.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zapraszamy_na_dzien_historii_w_policach-

1673.html 

 

 

 01.06.2017r. – Dzień Dziecka w przedszkolu 

W dniu 1 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w obchodach Dnia Dziecka. Klasy mundurowe z "Białej" przeprowadziły pokazy 

profilowe dla maluchów z Przedszkola nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach  

przy ulicy Robotniczej 13. Uczniowie wraz z policjantami zademonstrowali jak 

posługiwać się bronią krótką, kajdankami i pałką służbową. Strażacy pokazali jak  należy 

przeprowadzić pierwszą pomoc przedmedyczną oraz swój sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 

Przedszkolaki miały także okazję do zapoznania się z wojskowym sprzętem do ochrony 

przed środkami chemicznymi.  

http://police.policja.gov.pl/zpl/aktualnos/aktual/11952,Bezpieczna-Szkola-uroczyste-zakonczenie-edycji-2016-2017.html
http://police.policja.gov.pl/zpl/aktualnos/aktual/11952,Bezpieczna-Szkola-uroczyste-zakonczenie-edycji-2016-2017.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zapraszamy_na_dzien_historii_w_policach-1673.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zapraszamy_na_dzien_historii_w_policach-1673.html


 

 05.06.2017r. – Zakończenie kursu na kucharza 

 

W dniu 10 czerwca uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży uczestniczyli w uroczystym zakończeniu kursu zawodowego na młodszego 

kucharza. Uczestnicy kursu - 9 chłopców - podczas 100-godzinnego kursu nabyli praktykę 

oraz wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu. Na potwierdzenie 

kwalifikacji otrzymali zaświadczenia o odbytym kursie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/ 

 

 

 06 - 08.06.2017r. – Kongres Edukacyjny ”Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą 

Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy” 

 

W dniach od 6 do 8 czerwca w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyły się 

Kongres Edukacyjny „Wspólna Strategia Edukacyjna Szansą Rozwoju Regionalnego 

Rynku Pracy” oraz Giełda Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i Niemczech. 

Organizatorem wydarzenia byli  Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Powiat Policki oraz 

Powiat Vorpommern - Greifswald. W Kongresie wzięli udział: przedstawiciele 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej, 

ministerstw 3 niemieckich krajów związkowych, Kuratorzy oświaty, przedstawiciele JST, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych i klastrów edukacyjnych. 

Podczas Kongresu przedstawiono politykę oświatową państwa, min. w obszarze 

kształcenia dualnego, praktyk i staży zawodowych, powiązania edukacji zawodowej  

z regionalnym rynkiem pracy oraz możliwości polsko – niemieckiej współpracy 

przygranicznej w tym zakresie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci-z-powiatu-polickiego/3927- 

 

 

 10.06.2017r. – Turniej o Puchar Starosty Polickiego 

 

W dniu 10 czerwca uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży uczestniczyli na terenie OSiR w Trzebieży w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Starosty Polickiego. W turnieju brały udział drużyny: Gimnazjum nr 1 Police, MOW I 

Trzebież, MOW  II Trzebież i UKS  Aktiv. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/? 

 

 

 11.06.2017r. – I Mistrzostwa Lekkoatletyczne na Wózkach 

 

W dniu 11 czerwca uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w 

Policach, wspólnie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, uczestniczyli w I Mistrzostwach 

Lekkoatletycznych na Wózkach. Uczestnicy mieli okazję wystartować w konkurencjach 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/
http://www.dziennikpolicki.pl/aktualnosci-z-powiatu-polickiego/3927-
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/58-i-mistrzostwa-lekkoatletyczne-na-wozkach


sportowych na stadionie lekkoatletycznym w Policach. Dla większości były to pierwsze 

zawody na bieżni posiadającej atest PZLA, co dodatkowo podwyższyło rangę imprezy.  

26 zawodników zostało podzielonych na kategorie według stanu funkcjonalnego. Dzięki 

temu rywalizowały ze sobą osoby o zbliżonym potencjale fizycznym.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/58-i-mistrzostwa-lekkoatletyczne-

na-wozkach 

 

 

 13.06.2017r. – II edycja Transgranicznych Warsztatów Tanecznych "Taniec  

w kręgu". 

 

W dniu 13 czerwca uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w 

Policach integrowali się podczas wspólnej zabawy z uczniami ze szkoły podstawowej  

w Löcknitz, uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tanowie oraz 

uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Szczecina. Uczestnicy prezentowali swoje 

umiejętności taneczne, oglądali profesjonalne pokazy tańców, a przede wszystkim bawili 

się podczas nauki tańców z różnych stron świata. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/55-taniec-w-kregu 

 

 

 13.06.2017r. –  Leśne Podchody Pełne Przygody. 

 

W dniu 13 czerwca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie integrowali się podczas wspólnej zabawy  

w "Leśnych Podchodach Pełnych Przygody". W imprezie wzięli udział uczniowie szkół  

i placówek z Polic, Tanowa, Szczecina, Nowogardu, Nowielina i Randow-Schule  

w Löcknitz. Po raz pierwszy gościli w nich koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej  

w Przecławiu. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2017.html 

 

 

 26. – 30.06.2017r. - Obóz językowy – Trzebież 2017 

W dniach od 26 do 30 czerwca kandydaci na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 Zespołu 

Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach (do klasy siódmej) wzięli udział w obozie 

integracyjnym i przystąpili w jego trakcie do egzaminu z języka niemieckiego. Udział  

w obozie językowym był dofinansowany z Funduszu Małych Projektów INTERREG VA 

oraz ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_%E2%80%93_trzebiez_2017

_oboz_jezykowy_dla_absolwentow_klas_szostych-1665.html 

 

 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/58-i-mistrzostwa-lekkoatletyczne-na-wozkach
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/58-i-mistrzostwa-lekkoatletyczne-na-wozkach
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/55-taniec-w-kregu
http://soswtanowo.pl/news/lesne_podchody_pelne_przygody_2017.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_%E2%80%93_trzebiez_2017_oboz_jezykowy_dla_absolwentow_klas_szostych-1665.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_jezykowy_%E2%80%93_trzebiez_2017_oboz_jezykowy_dla_absolwentow_klas_szostych-1665.html
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 10.05.2017r. – 56 Mistrzostwa Ośrodka w Tenisie Stołowym 

 

W dniu 10 maja w uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w 

Policach uczestniczyli po raz kolejny w 56 Mistrzostwach Ośrodka w Tenisie Stołowym. 

Uczniowie - zawodnicy zostali podzieleni na grupy w zależności od szkoły do której 

uczęszczają, a spośród nich wyłoniony został mistrz oraz wicemistrz Ośrodka. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php?start=16 

 

 

 15.05 – 16.05.2017r. – VI Przetwornik 

 

W dniach od 15 do 16 maja w uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży uczestniczyli w przeglądzie twórczości młodzieży z placówek 

wychowawczych i terapeutycznych. "PRZETWORNIK" to wspólne przedsięwzięcie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, Akademii Młodzieży, 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, Koła Naukowego Resocjalizacji Instytutu 

Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorskiej OFFensywy 

Teatralnej.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.police24.pl/kultura-i-sztuka/2175-vi-przetwornik-wiele-wydarzen-takze-dla-

policzan.html 

 

 

 16.05.2017r. – XV Wojewódzkie Mistrzostwa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Szkół i Ośrodków Specjalnych 

 

W dniu 16 maja w uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Policach uczestniczyli po raz kolejny w Turnieju BRD dla szkół i ośrodków specjalnych. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Starostę Powiatu Polickiego.  

W Turnieju gościły drużyny ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych  

z Kamienia Pomorskiego, Chojny oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego  

w Waniorowie. Najlepszą drużyną w kategorii szkół podstawowych okazała się 

reprezentacja z SOSW  w Kamieniu Pomorskim, natomiast pierwsze miejsce w kategorii 

szkół gimnazjalnych zajęli zawodnicy z SOSW nr 1 DNR w Policach.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/44-xv-wojewodzkie-mistrzostwa-

bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-szkol-i-osrodkow-specjalnych 

 

 

 18.05.2017r. – Dzień Europy w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php?start=16
http://www.police24.pl/kultura-i-sztuka/2175-vi-przetwornik-wiele-wydarzen-takze-dla-policzan.html
http://www.police24.pl/kultura-i-sztuka/2175-vi-przetwornik-wiele-wydarzen-takze-dla-policzan.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/44-xv-wojewodzkie-mistrzostwa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-szkol-i-osrodkow-specjalnych
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/44-xv-wojewodzkie-mistrzostwa-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-szkol-i-osrodkow-specjalnych


W dniach 18 maja do 4 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach wzięli udział w obchodach Dnia Europy. W programie imprezy 

przeprowadzono  polsko - niemiecką grę miejską: "Śladami Europy w Policach". Rozdano 

nagrody laureatom Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla uczniów szkół 

gimnazjalnych Powiatu Polickiego oraz zaprezentowano działania Szkolnego Klubu 

Europejskiego. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_europy_w_naszej_szkole-1688.html 

 

 18.05.2017r. – Dzień projektów gimnazjalnych 2017 

 

W dniu 18 maja w uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w 

Policach uczestniczyli w Dniu Projektów Gimnazjalnych. W roku szkolnym 2016/2017  

do ich realizacji przystąpiło 19 uczniów klas II i III gimnazjum. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/45-dzien-projektow-gimnazjalnych-

2017 

 

 

 22. – 26.05.2017r. Obóz szkoleniowy dla klas mundurowych kryptonim "KADET 

2017" 

W dniach od 22 do 26 maja uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

wzięli udział w obozie szkoleniowym w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji  

w Trzebieży. Przyszli policjanci, żołnierze i strażacy ćwiczyli jak przetrwać  

w lesie, zarówno w dzień jak i w nocy, poznawali tajniki misji wojskowych, musztry,  

jak efektywnie odpoczywać. Zwieńczeniem trudu była finałowa konkurencja wysiłkowa 

kryptonim IRONMAN. Zwyciężyła drużyna klas wojskowych. Natomiast w strzelaniu  

z karabinka kbks zwyciężyli uczniowie klas policyjnych. Dla wszystkich obóz był 

doskonałym wyzwaniem i ważnym doświadczeniem.   

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_szkoleniowy_dla_klas_mundurowych_k

ryptonim_kadet_2017-1681.html 

 

 

 29.05.2017r. – 04.06.2017r. Ogólnopolski Tydzień Konstytucyjny 

W dniach 29 maja do 4 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach wzięli udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego Tygodnia Konstytucyjnego, 

organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach wydarzenia 

przedstawiciel kancelarii prawnej pan Piotr Zielonka przeprowadził warsztaty dotyczące 

znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski 

i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_europy_w_naszej_szkole-1688.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/45-dzien-projektow-gimnazjalnych-2017
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/45-dzien-projektow-gimnazjalnych-2017
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_szkoleniowy_dla_klas_mundurowych_kryptonim_kadet_2017-1681.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/oboz_szkoleniowy_dla_klas_mundurowych_kryptonim_kadet_2017-1681.html


http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/tydzien_konstytucyjny_w_naszej_szkole-

1676.html 
 

 28.05.2017r. – XIV Mistrzostwa Ośrodka w Pływaniu SOSW Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo  

 

W dniu 28 maja w uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Policach wystartowali w zawodach pływackich na dużym basenie przy Zespole Szkół  

w Policach. Była to doskonała okazja do rywalizacji z rówieśnikami, jak również zbadania 

postępów w pływaniu poczynionych przez uczniów od grudniowych mistrzostw.  

W zawodach wzięło udział 35 uczniów. Wszyscy uczniowie zdobyli medale za udział oraz 

otrzymali dyplomy i słodycze. Uczniowie, którzy zdobyli miejsca 1 - 3 otrzymali puchar 

(I miejsce) i medale oraz nagrody rzeczowe. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/51-xiv-mistrzostwa-osrodka-w-

plywaniu 

 
 

 29.05. – 30.05.2017r.  –  Polsko-niemieckie spotkania ceramiczne 

 

W dniach 29 do 30 maja w uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, uczniowie z Martin-Schule w Greifswaldzie 

i Ośrodka Socjoterapii w Wielgowie uczestniczyli we wspólnych warsztatach pod hasłem 

"Towary Szczecińskie - warsztaty ceramiczne dla uczniów w Szczecinie". Uczestnicy 

wykonywali różnorodne malowanki na płóciennych plecakach. Drugi dzień spędzono  

na przystani żeglarskiej w Dąbiu, gdzie przygotowano prace malarskie do konkursu  

pt. "Żaglowce", którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas finału zlotu żaglowców "The Tall 

Ships Races 2017", który w tym roku ponownie odbędzie się w Szczecinie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/polsko-niemieckie_spotkania_ceramiczne.html 

 
 

 30.05.2017r. - XIV Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 

w Policach 

W dniu 30 maja uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział  

w XIV Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1  

w Policach. Zawody zostały zorganizowane w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1. 

Głównym celem imprezy była transgraniczna integracja młodzieży poprzez wspólną 

rywalizację sportową oraz popularyzacja piłki nożnej. Do turnieju zgłosiło się 9 zespołów, 

a zespół ZS reprezentowało dziewięciu zawodników. Poziom gry poszczególnych drużyn 

stał na bardzo dobrym i wysokim poziomie, co skutkowało tym,  że w każdym spotkaniu 

ekipie ZS było trudno wywalczyć dobry wynik. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xiv_halowy_turniej_pilki_noznej-1679.html 
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http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/tydzien_konstytucyjny_w_naszej_szkole-1676.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/51-xiv-mistrzostwa-osrodka-w-plywaniu
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/51-xiv-mistrzostwa-osrodka-w-plywaniu
http://soswtanowo.pl/news/polsko-niemieckie_spotkania_ceramiczne.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xiv_halowy_turniej_pilki_noznej-1679.html


 

 

 

 31.05.2017r. – Międzygimnazjalny Turniej Badmintona 

W dniu 31 maja uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w kolejnej edycji Międzygimnazjalnego Turnieju Badmintona w grze pojedynczej.  

W zawodach udział wzięły trzy szkoły gimnazjalne: Gimnazjum nr 1 w Policach,       

Gimnazjum nr 2 w Policach, Gimnazjum nr 6 w Policach – jako gospodarz turnieju. Każdą 

ze szkół reprezentowało ośmiu zawodników (cztery dziewczęta i czterech chłopców), 

ogółem w turnieju uczestniczyło 24 uczniów. Turniej rozgrywany został w dwóch 

kategoriach : w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/miedzygimnazjalny_turniej_badmintona-

1686.html 

 

KWIECIEŃ 2017 

 04.04.2017r. Szkolne Zawody Pływackie „Na Wesoło” 

 

W dniu 04 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w szkolnych zawodach pływackich. Równe szanse w rywalizacji zapewnił zabawowy 

charakter wyścigów.  Impreza dzięki swojej luźnej formule dostarczyła dużo radości 

zarówno publiczności jak i startującym. Pierwsze miejsce zajęła drużyna o nazwie „1,2,3 

Tomasze”, drugie drużyna o nazwie „Wieloryby”, a na trzecim miejscu uplasował się 

zespół o nazwie „Dzikusy”. Po zakończeniu rozgrywek zawodnikom wręczono 

pamiątkowe upominki ufundowane przez Dyrekcję Zespołu Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach. 

 

 

 11.04.2017r. Komórkomania 

 

W dniu 11 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w wyjątkowej akcji rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek 

macierzystych. Akcję przeprowadzili uczniowie klasy medycznej 3LB we współpracy  

z Fundacją DKMS. Uczniowie pozyskali 41 potencjalnych dawców, w wieku od 18 do 55 

lat. Aby nim zostać należało wypełnić formularz i przy pomocy specjalnych pałeczek 

pobrać wymaz z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Po przebadaniu materiału 

genetycznego i wprowadzeniu danych do bazy, potencjalny Dawca otrzyma potwierdzenie 

rejestracji oraz kartę dawcy. Cały proces rejestracji i badania próbek trwa około  

3-4 miesiące. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/final_komorkomanii-1658.html 

 

 24.04.2017r. X Konferencja Metodyczna 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/miedzygimnazjalny_turniej_badmintona-1686.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/miedzygimnazjalny_turniej_badmintona-1686.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/final_komorkomanii-1658.html


 
W dniu 24 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Tanowie odbyła się X Konferencja Metodyczna. Jak co roku licznie 

odwiedzili ją dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkół specjalnych  

i masowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z woj. zachodniopomorskiego. 

Tym razem temat konferencji brzmiał: "Metoda Krakowska - terapia neurobiologiczna 

dzieci z zaburzeniami rozwoju". Szkolenie poprowadziła dr n. hum. Justyna Leszka, 

pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, adiunkt  

na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym UAM w Poznaniu, dyrektor Ośrodka Diagnozy 

i Terapii Fundacji "Nowa Nadzieja". 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/konferencja_po_raz_dziesiaty.html 

 

 
 27.04.2017r. Giełda Pracy - „Niepełnosprawny, ale sprawny zawodowo”. 

 

Dnia 27 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im Marii Grzegorzewskiej w Policach odbyła się Giełda 

Pracy dla Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Niepełnosprawny, ale sprawny 

zawodowo”. Giełda Pracy zorganizowana pod patronatem Starosty Polickiego odbyła się 

już po raz jedenasty. Organizatorami imprezy był Powiatowy Urząd Pracy w Policach. 

 

 

 27.04.2017r. Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, 

 

Dnia 27 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im Marii Grzegorzewskiej w Policach odbył się Powiatowy 

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, w którym po raz kolejny wzięli 

udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z naszego powiatu. Zmagania 

w kolejnych etapach: pisanie testów, udzielanie pierwszej pomocy, jazda  

na torach przeszkód w Miasteczku Ruchu Drogowego, czy jazda na specjalnie 

przygotowanych torach symulujących ruch miejski, pozwoliły na wyłonienie najlepszych, 

którzy reprezentować będą powiat w etapie wojewódzkim. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/ 

 

 

 27. 04.2017r. Wierszomania 

 
W dniu 27 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury po raz dziesiąty 

odbył się konkurs recytatorski dla dzieci z przedszkoli "Wierszomania". Organizatorem 

konkursu była Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach. 

 

 

 28. 04.2017r. Przegląd wokalno-instrumentalny 

 

http://soswtanowo.pl/news/konferencja_po_raz_dziesiaty.html
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/


W dniu 28 kwietnia uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wzięli udział w zorganizowanym przez 

SOSW Nr 1 w Szczecinie III Wojewódzkim Przeglądzie Form Wokalno – 

Instrumentalnych pod tytułem "Piosenka jest dobra na wszystko". W trakcie przeglądu 

uczniowie mieli możliwość wspólnie spędzić czas z rówieśnikami ze Szczecina, 

Świnoujścia, Nowego Czarnowa, Niemieńska, Chojny, Sławna i Warnina. Na scenie 

zaprezentowano utwór pt. "Tydzień" z płyty zatytułowanej "Zaśpiewajmy z Panem 

Brzechwą". Bardzo miłym akcentem przeglądu była zabawa przy muzyce zespołu Fair 

Play. 

 

 

 

 28.04.2017r. Zakończenie roku szkolnego klasy III LO w SOSW Nr 1 

 

W dniu 28 kwietnia uczniowie klasy III LO SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo w Policach uroczyście zakończyli rok szkolny. Akademia szkolna, tradycyjnie 

już, miała miejsce w sali gimnastycznej. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Ośrodka 

nastąpiło wspólne odśpiewanie narodowego hymnu. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/ 

 

MARZEC 2017 

 01. 03.2017r. Dzień Kobiet 

 
W dniu 1 marca wychowankowie Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży 

przygotowali kilka atrakcji dla zaproszonych Pań pracujących w Ośrodku. W świetlicy 

zaprezentowali się artystycznie: piosenki, kabaret oraz występ zespołu muzycznego. 

Wszystkim zgromadzonym Paniom występy bardzo się podobały i zostały nagrodzone 

gromkimi brawami. Panie otrzymały od podopiecznych własnoręcznie wykonane kwiaty,  

a później zostały zaproszone na kawę i ciasto. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/? 

 

 

 04.03.2017r. Grupa Azoty Przedszkoliada Tour Police 2017 

W dniu 04 marca w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Policach odbyła się impreza: Grupa Azoty Przedszkoliada Tour. W imprezie wzięły 

udział przedszkolaki z  dziewięciu przedszkoli z  Gminy Police. Grupa Azoty 

Przedszkoliada Tour to największy w Europie cykl imprez o charakterze sportowym dla 

aktywnych przedszkolaków. W imprezie, oprócz przedszkolaków, wzięli udział zawodnicy 

z klubów ekstraklasy - siatkarki Chemika Police i SMS Police, piłkarze ręczni Pogoni 

Handball Szczecin oraz piłkarze nożni Chemika Police. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/


http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/grupa_azoty_przedszkoliada_tour_police_2017-

1605.html 

 

 04 – 10. 03.2017r. Warsztaty ekologiczne w Plöwen 

 
W dniach  04 – 10 marca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wyjechali do Plöwen na wspólne warsztaty 

ekologiczne z młodzieżą z Randow-Schule w Löcknitz zatytułowane "Ze starego coś 

nowego". Podczas realizacji tego projektu młodzież mogła nauczyć się jak wykorzystywać 

surowce wtórne. Z pudełek i kubków jednorazowych powstawały ciekawe konstrukcje. 

Odbyła się nauka czerpania papieru i tworzono prace plastyczne z wykorzystaniem 

sznurka maczanego w kolorowych farbach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/warsztaty_ekologiczne_w_plowen.html 

 

 

 21. 03.2017r. Zawody Pływackie 

 
W dniu 21 marca wychowankowie Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży uczestniczyli w XIV Szczecińskim Mityngu Pływackim. Drużynę MOW 

tworzyli: Krzysztof Dąbrowski, Sebastian Nowicki, Nikodem Koralewski, Jakub Drescher, 

Bartłomiej Niedbalski i Patryk Stawski. W sumie, w swojej kategorii zdobyli siedem 

złotych, dwa srebrne i jeden brązowy medal. Sztafeta 4x25 m zajęła także pierwsze 

miejsce (Nowicki, Koralewski, Dąbrowski, Niedbalski). 

 

 

 24. 03.2017r. Warsztaty ekologiczne w Plöwen 

 
W dniu 24 marca uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wraz z zespołem AKORD zorganizowali  

i poprowadzili spotkanie „W muzycznej podróży dla małych i dużych” w ramach Dnia 

Muzyki w naszej szkole. We wspólnych zabawach muzyczno - ruchowych wzięły udział 

dzieci z grupy przedszkolnej oraz uczniowie szkoły podstawowej. Bawili się radośnie, 

poznając nowe „kolorowe” piosenki.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/dzien_muzyki.html 

 

 

 29.03.2017r. Najaktywniejsza Szkoła w Dniu Przedsiębiorczości 

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach otrzymał tytuł Najaktywniejszej Szkoły 

w ramach kolejnej edycji Dnia Przedsiębiorczości 2016. W  13. edycji Dnia 

Przedsiębiorczości uczestniczyło 699 szkół, 36 486 uczniów oraz 14 836 firm i instytucji. 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda. Policka „Biała” znalazła się w gronie 20 szkół, które otrzymały ten tytuł. 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/grupa_azoty_przedszkoliada_tour_police_2017-1605.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/grupa_azoty_przedszkoliada_tour_police_2017-1605.html
http://soswtanowo.pl/news/warsztaty_ekologiczne_w_plowen.html
http://soswtanowo.pl/news/dzien_muzyki.html


 

 

 27 - 29.03.2017r. Rekolekcje Wielkopostne 

W dniach 27-29 marca odbyły się w SOSW Nr 1 rekolekcje wielkopostne. W tym czasie 

uczniom towarzyszyło hasło „Mocni Maryją”. Rekolekcje prowadzili Ks. Marek  

i Siostra Damaris z Morynia. W związku z setną rocznicą objawień Matki Bożej  

w Fatimie pierwszego dnia przybliżone zostały postaci Franciszka, Hiacynty i Łucji, 

którym właśnie objawiła się Matka Boża. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/ 

 

LUTY 2017 

 02.02.2017r. Turniej hokeja na lodzie 

 

W dniu 02 lutego na lodowisku przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza został 

rozegrany Turniej Hokeja na Lodzie dla szkół gimnazjalnych w Policach. Celem zawodów 

było popularyzowanie hokeja na lodzie wśród uczniów szkół gimnazjalnych, ich integracja 

oraz wyłonienie zwycięskich drużyn. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/miedzygimnazjalny_turniej_hokeja_na_lodzie-

1592.html 

 

 

 02.02.2017r. Wizyta klas medycznych na PUM-ie 

 

W dniu 2 lutego uczniowie klas medycznych Zespołu Szkół po raz piąty uczestniczyli 

w zajęciach Młodzieżowej Akademii Medycznej PUM. Tematem przewodnim spotkania 

były:  LEKARSKIE RODY. Młodzież mogła usłyszeć jak przebiegała droga kariery 

znakomitych i znanych lekarzy i jak wiele wysiłku należało włożyć, aby znaleźć się w tym 

gronie. Młodzi rezydenci i stażyści opowiadali o troskach, obawach, mobilizacji  

i satysfakcji z ukończenia studiów lekarskich oraz pracy na oddziałach. 

 

 

 03.02.2017r. Bal Maturalny w Doboszu 

 

W dniu 3 lutego na balu w Hotelu Dobosz, symbolicznie na sto dni przed maturą, bawiła 

się klasa 3LO SOSW Nr 1. Czarne i czerwone - w takich kolorach najczęściej miały suknie 

balowe tegoroczne maturzystki. Czas zabawy przed maturą dobiegł tym sposobem  

do końca. Teraz czeka ich jeden z najważniejszych życiowych egzaminów – matura.  

 

 

 07.02.2017r. Bal karnawałowy w Doboszu 

 

https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/miedzygimnazjalny_turniej_hokeja_na_lodzie-1592.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/miedzygimnazjalny_turniej_hokeja_na_lodzie-1592.html


W dniu 9 lutego w Hotelu Dobosz w Policach miał miejsce Cygański Bal Karnawałowy. 

Na balu bawili się uczniowie, nauczyciele i wychowawcy SOSW Nr 1  

dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach. W tym roku nie zabrakło na nim 

rodzin  podopiecznych. Szalona zabawa ze zniżającą się liną, pączkami zjadanymi na czas, 

tańcem z balonami, wróżbami cygańskimi, pląsami oraz słodyczami, umiliły ten wspólnie 

pędzony czas. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/ 

 

 

 27.02.2017r. laureatka kuratoryjnego konkursu z języka niemieckiego 

W dniu 27 lutego odbył się etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego Języka 

Niemieckiego dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 

2016/2017, w którym uczennica Gimnazjum nr 6 - Marta Wyrwicz z klasy 3 GA, zajęła  

4 miejsce z wynikiem 66 punktów  na 70 maksymalnie możliwych do zdobycia. 

Marta została laureatką Konkursu, co zwalnia uczennicę z obowiązku zdawania egzaminu 

gimnazjalnego z j. niemieckiego. 

 

STYCZEŃ 2017 

 5.01.2017r. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

W dniu 15 stycznia uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Policach brali udział w 25 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył 

się tradycyjnie w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i trwał od rana do późnych godzin 

wieczornych. Na stanowisku Ośrodka sprzedawano ciasta: pierniki i makowce, dżemy  

i inne wyroby własne oraz książki, płyty, biżuterię i ozdoby świąteczne. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/ 

 

 

 17.01.2017r. Turniej hokeja na lodzie 

 

W dniu 17 stycznia  uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w kolejnych Szkolnych Zawodach Sportowych. Ogółem w imprezie wystartowało  

68 zawodników. Zawody zostały zorganizowane w trzech grupach wiekowych,  

w których rywalizowano o miejsca w systemie ,,każdy z każdym’’ 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_hokeja_na_lodzie-1580.html 

 

 

 18.01.2017r. Bal karnawałowy 2017 

 

W dniu 18 stycznia uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie bawili się na balu karnawałowym, który 

https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_hokeja_na_lodzie-1580.html


przebiegał pod hasłem "Zima, zima". W związku z tym nie zabrakło zimowych 

konkursów, zgadywanek i tańców.  

 

 21. 01.2017r. Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora MOW w Trzebieży 

 
W dniu 21 stycznia wychowankowie Młodzieżowego  Ośrodka Wychowawczego (MOW) 

w Trzebieży wzięli udział w turnieju piłkarskim z udziałem gimnazjów z powiatu 

polickiego. Zmagania zakończyły się wygraną pierwszego zespołu MOW. Drugie miejsce 

zajęła drużyna Gimnazjum nr 1 z Polic, a trzecie UKS Activ Police. Dalsze miejsca:  

4. Gimnazjum Przecław, 5. MOW II, 6. Gimnazjum w Trzebież. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.mowtrzebiez.edupage.org 

 

 

 25.01.2017r. Turniej Piłki Koszykowej 

 

W dniu 25 stycznia uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w kolejnych Szkolnych Zawodach Sportowych w ramach Turnieju Piłki Koszykowej. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_pilki_koszykowej-1577.html 

 

GRUDZIEŃ 2016 

 01.12.2016 r. Światowy Dzień AIDS 

 

W dniu 01 grudnia uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w Olimpiadzie Wiedzy o  AIDS organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną w Policach w ramach Światowego Dnia AIDS. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/olimpiada_z_wiedzy_o_aids_%E2%80%93_xvi_edycj

a-1540.html 

 

 

 02.12.2016 r. Polsko – Niemiecki Dzień Sportu 
 

W dniu 02 grudnia uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział  

w kolejnym spotkaniu polsko - niemieckim uczniów Gimnazjum Nr 6 w Policach  

i EDPG w Löcknitz. Uczniowie klas drugich z Polic oraz klas ósmych z  Löcknitz mogli 

integrować się ze sobą na zajęciach sportowych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/polsko_%E2%80%93_niemiecki_dzien_sportu-

1548.html 
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 04.12.2016 r. Bieg Mikołajkowy z Mundurowymi 

 

W dniu 04 grudnia uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w kolejnej edycji Biegu Mikołajkowego, organizowanego przez Zbigniewa 

Pokrzywińskiego. Cała impreza spotyka się z wielkim zainteresowaniem, o czym świadczy 

ilość 1600 uczestników biegu. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ 2016.html 

 

 

 07.12.2016 r. V Mistrzostwa Ośrodka w Ergometrze Wioślarskim 
 

W dniu 07 grudnia uczniowie SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  

w Policach uczestniczyli w V Mistrzostwach Ośrodka w Ergometrze Wioślarskim. W tym 

roku udało się pobić rekord frekwencji - 68 uczestników próbowało swoich sił na dystansie 

200 metrów. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/ 

 

 

 16.12.2016 r. VIII Turniej Polickiej Ligi Scrabble 
 

W dniu 16 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo rozegrany został VIII Turniej Polickiej Ligi Scrabble,  

w którym udział biorą dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta Police.  

Był to zarazem ostatni już turniej w ramach rozgrywek ligowych w tym sezonie.  

VIII Turniej PLS wygrał Adam Kanciała z SP 1. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/ 

 

 21. 12.2016r. Wigilia w MOW w Trzebieży 

W dniu 21 grudnia w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego spotkali się 

podopieczni, nauczyciele i wychowawcy Placówki. Razem uczestniczyli w jasełkach, 

śpiewaniu kolęd oraz podziwiali inscenizacje zaprezentowane przez podopiecznych MOW. 

Po części artystycznej wszyscy złożyli sobie wzajemnie życzenia świąteczne, przełamując 

się opłatkiem. W drugiej części wieczoru wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji wigilijnej. 

W trakcie kolacji śpiewano kolędy oraz odbyła się aukcja wyrobów artystycznych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
https://mowtrzebiez.edupage.org 

 

https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr/


 

LISTOPAD 2016 

 01.11.2016 r. Akcja ZNICZ 

 

W okresie przed Świętem Zmarłych uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach, klasy LO o profilu policyjnym, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy 

Powiatowej Policji w Policach aktywnie uczestniczyli w akcji "ZNICZ". 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasa_policyjna_uczestniczyla_w_akcji_znicz_2016_-

1512.html 

 

 

 07.11.2016 r. Policki Tydzień Kariery 

 

W dniach 07 - 10 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza  

w Policach uczestniczyli w tradycyjnym Polickim Tygodniu Kariery. Warsztaty odbywały 

się w Urzędzie Pracy w Policach, a targi edukacyjne na hali widowiskowo-sportowej ZS.  

Na uwagę zasługuje fakt, ze w jednym miejscu spotykają się zarówno uczniowie, w tym 

maturzyści, jak i przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz uczelni wyższych. 

Zaproszenie do udziału w targach przyjęły zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne, 

instytucje współpracujące oraz lokalni przedsiębiorcy. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/policki_tydzien_kariery_-1524.html 

 

 

 09.11.2016 r. Talenty 2016 

 

W dniu 9 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli udział 

w VII edycji konkursu „Talenty”. Organizatorami konkursu są rokrocznie Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Impreza odbywa 

się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach i ma  na celu promowanie zainteresowań 

i pasji uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu polickiego. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/talenty_2016-1525.html 

 

 11.11.2016 r. Dzień Niepodległości 

 

W dniu 7 listopada uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie uczcili  98 rocznicę odzyskania przez nasz 

kraj niepodległości. Migocące świeczki, biało-czerwone barwy, spoglądający z portretu 

Marszałek Piłsudski - wszystko to sprawiło, że uczestnicy uroczystości wczuli się  

w tę wyjątkową atmosferę listopadowego, narodowego święta. Tegoroczny apel był 

szczególny ze względu na znamienitych gości, którzy przyjęli zaproszenie na wspólne 

"Patriotyczne Śpiewanie" 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasa_policyjna_uczestniczyla_w_akcji_znicz_2016_-1512.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasa_policyjna_uczestniczyla_w_akcji_znicz_2016_-1512.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/policki_tydzien_kariery_-1524.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/talenty_2016-1525.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/swieto_odzyskania_niepodleglosci_2016.html 

 17.11.2016 r. I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na temat zdrowia i jego 

ochrony „MEDITEST”. 

 

W dniu 17 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wzięli 

udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony 

„MEDITEST”.  Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia, 

pogłębienie znajomości budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, zwiększenie 

świadomości współczesnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz postępowania  

w nagłych wypadkach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/meditest-1529.html 

 

 17.11.2016 r. Dzień Rzucenia Palenia 

 

W dniu 17 listopada uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach rozpoczęli 

kampanię profilaktyki antynikotynowej. W przygotowanym tzw. ogródku 

antynikotynowym oraz antynikotynowych stoiskach na 2 piętrze budynku szkolnego 

można było zapoznać się z treścią ulotek o szkodliwości palenia, a antynikotynowe zdjęcia 

prezentowane od piątku do poniedziałku miały zniechęcić do sięgania po papierosy. Nie 

sposób było obojętnie przejść obok papierosa gigantycznych rozmiarów z wypisanymi 

szkodliwymi dla zdrowia substancjami zawartymi w dymie tytoniowym. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_rzucania_palenia-1537.html 

 

 20.11.2016 r. VII Szkolny Konkurs Recytatorski 

 

W dniu 20 listopada uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie uczestniczyli w VII Szkolnym Konkursie 

Recytatorskim, którego hasło przewodnie brzmiało: "Lubię te historie". W konkursie 

wzięli udział uczniowie wszystkich szkół funkcjonujących w Ośrodku. Każdą klasę 

reprezentowało 2 lub 3 uczestników wyłonionych w eliminacjach klasowych. Łącznie  

do konkursu przystąpiło 15 uczestników. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/recytacje,_recytacje.html 

 

PAŹDZIERNIK 2016 

 12.10.2016 r. Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

 

W dniu 12 października odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji 

Narodowej. Wydarzenie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.  

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: dyrektorów, nauczycieli, 

http://soswtanowo.pl/news/swieto_odzyskania_niepodleglosci_2016.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/meditest-1529.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/dzien_rzucania_palenia-1537.html
http://soswtanowo.pl/news/recytacje,_recytacje.html


pracowników administracji i obsługi szkół powiatowych i EDPG w Loecknitz. W imieniu 

Radnych Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Policach głos zabrał Przewodniczący Rady 

Powiatu w Policach Cezary Arciszewski. Po części oficjalnej odbył się występ artystyczny 

w wykonaniu Marty Uszko i Filipa Cembali z Teatru Polskiego. Serdeczne podziękowania 

i życzenia satysfakcji z tak ważnej pracy wszystkim pracownikom oświaty złożył Starosta 

Policki Andrzej Bednarek. Organizatorem Powiatowych obchodów Dnia Edukacji 

Narodowej był Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej/ 

 

 06.10.2016 r. XII edycja konkursu Muzyką Malowane 

W dniu 6 października odbył się finał XII edycji konkursu Muzyką Malowane, konkursu, 

który ma na celu rozpowszechniać kulturę, a w szczególności muzykę krajów 

niemieckojęzycznych oraz promować wśród uczniów naukę języka niemieckiego. Konkurs 

Muzyką Malowane składał się z dwóch części: plastycznej i muzycznej. W konkursie brali 

udział uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach oraz Szkoły Europejskiej 

Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz. W tym roku szkolnym wykonywano prace 

plastyczne do utworu „Oda do radości”.  Efekty starań uczestników tej części konkursu 

można podziwiać na wystawie mieszącej się na pierwszym piętrze w budynku Zespołu 

Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-

1498.html 

 

 

 Październik 2016 Spotkanie autorskie 

Klasa 3LE Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach uczestniczyła w spotkaniu 

autorskim z Małgorzatą Kalicińską. Wieczór z pisarką i dziennikarką zorganizowała Filia 

Nova Biblioteki Miejskiej w Policach. Młodzież miała okazję wysłuchać ciekawych 

opowieści autorki książek: "Zwyczajny facet", "Lilka", "Fiołki na trzepaku" i cyklu "Nad 

rozlewiskiem": "Dom nad rozlewiskiem", "Miłość nad rozlewiskiem", "Powroty nad 

rozlewiskiem". 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_autorskie-1496.html 
 

 

http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-1498.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/xii_edycja_konkursu_muzyka_malowane-1498.html
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 06.10.32016 r. Inauguracja roku akademickiego VIII edycji Młodzieżowej Akademii 

Medycznej MAM PUM 

W auli rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się uroczysta inauguracja 

VIII edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej PUM (MAM PUM).  

Do programu zakwalifikowało się 14 uczniów z klas III Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Policach, którzy rozwiązali test kwalifikacyjny z przedmiotów kierunkowych: biologia, 

chemia i fizyka. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/inauguracja_roku_akademickiego_viii_edycji_

mlodziezowej_akademii_medycznej_mam_pum_-1493.html 

 

 

 4.10.2016 r. Światowy Dzień Zwierząt 

W dniu 4 października Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie obchodził 

Światowy Dzień Zwierząt. Wychowankowie Ośrodka postanowili odwiedzić niedawno 

otwarte schronisko dla bezdomnych psów i kotów w Dobrej Szczecińskiej. Opiekunowie 

zwierząt znaleźli czas na rozmowę i wytłumaczyli jak próbują stworzyć namiastkę domu 

swoim podopiecznym.  

 

   
 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_zwierzat.html 

 

 

WRZESIEŃ 2016 

 30.09.2016 r. Dzień Chłopaka 

Wychowankowie i nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego                

w Tanowie zorganizowali w internacie zabawę taneczną z okazji Dnia Chłopaka.                        

W czasie licznych konkursów uczniowie utrwalali wiadomości na temat różnic                   

i podobieństw między chłopcami i dziewczętami. 

 

 

   

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/inauguracja_roku_akademickiego_viii_edycji_mlodziezowej_akademii_medycznej_mam_pum_-1493.html
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Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_chlopaka.html 

 29.09.2016 r. "VIII Jesienny Turniej Piłki Nożnej" 

W dniu 29 września na tanowskim "Orliku" odbył się VIII Jesienny Turniej Piłki Nożnej 

zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie. W otwarciu 

imprezy uczestniczyli Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu i Krystyna 

Wiśniewska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. 

Turniej otworzyła Beata Brzostek - Dyrektor Ośrodka. W zmaganiach piłkarskich udział 

wzięło 6 drużyn: ze Szkoły Podstawowej w Tanowie, Szkoły Podstawowej  

nr 54 ze Szczecina, dwie drużyny z Zespołu Szkół nr 9 i drużyna Zespołu Szkół 

Specjalnych nr 9 w Szczecinie, oraz ekipa gospodarzy turnieju, czyli Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. 

 

 

   

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/jesienna_pilka_nozna_po_raz_osmy._.html 
 

 

 29.09.206 r. Rajd szlakami Czesława Piskorskiego 

W dniu 29 września Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie po raz kolejny 

zorganizował Rajd im. Jana Pawła II szlakami Czesława Piskorskiego. Tym razem 

wybrano najdłuższą, bo liczącą aż 6 km trasę zieloną. Uczniowie wyruszyli znad Jeziora 

Głębokiego tzw. ścieżką zdrowia, przeszli brzegiem jeziora Goplana, następnie przez 

Ogród Różany zwany potocznie „Różanką” i Jasne Błonia. Na trasie czekały na uczniów 

różne zagadki do rozwiązania.  

 

 
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/kolejny_rajd_szlakami_czeslawa_piskorskiego.html 
 

 

 26.09.2016 r. Słoneczny korowód 2016 

 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_chlopaka.html
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W dniu 26 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Tanowie wzięli udział w Słonecznym Korowodzie. Przyłączyli się tym sposobem  

do grona wielu szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, które w ten sposób obchodzą 

Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Jest to jedyne odznaczenie, nazywane 

najsłoneczniejszym, przyznawane przez dzieci dorosłym. 

 

   
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://soswtanowo.pl/news/sloneczny_korowod_2016.html 

 

 23.09.2016 r. Konferencja z okazji 25-lecia podpisania „Traktatu pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie  

i przyjaznej współpracy” 

W dniu 23 września odbyła się konferencja z okazji 25-lecia podpisania "Traktatu 

pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie  

i przyjaznej współpracy“. Konferencja odbyła się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach i zgromadziła wielu znakomitych gości. Jako pierwsi głos 

zabrali Starosta Policki Andrzej Bednarek, Burmistrz Polic Władysław Diakun, 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza oraz Dyrektor SGP 

Euroregionu Pomerania Paweł Bartnik. Nie zabrakło również uczniów Zespołu Szkół  

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach i Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz.  

W trakcie uroczystości odbyły się dwie dyskusje panelowe pt.:  „Sąsiedzi. Jak daleko, jak 

blisko?” oraz „Pogranicze polsko-niemieckie: Modelowe sąsiedztwo. Edukacja ponad 

granicami”. Spotkanie jubileuszowe było świetną okazją do wspólnego świętowania przez 

polsko-niemieckie instytucje, które Traktat powołał do życia lub instytucje, które 

rozpoczęły współpracę po jego podpisaniu. Zbudowały one na przestrzeni lat głębokie 

zaufanie potrzebne do współdziałania na wszystkich płaszczyznach i we wszystkich 

obszarach życia społecznego. Część oficjalną uroczystości zakończyła prezentacja filmu 

pt. „20 lat razem”, zrealizowanego przez Telewizję Police z okazji ubiegłorocznych 

obchodów 20-lecia współpracy szkół partnerskich ZS i EDPG, a także okolicznościowa 

wystawa „Oblicza sąsiedztwa w Euroregionie Pomerania” ukazana na tle historii  

po podpisaniu Traktatu.  

 

   

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/o-dobrym-sasiedztwie-przyjaznej-wspolpracy-rozmawiano-konferencji/ 

http://soswtanowo.pl/news/sloneczny_korowod_2016.html
http://policki.pl/o-dobrym-sasiedztwie-przyjaznej-wspolpracy-rozmawiano-konferencji/


 

 22.09.2016 r. Akcja Sprzątanie Świata 

Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie po raz 

kolejny wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata. W tym roku przebiegała ona pod hasłem 

„Podaj dalej..... drugie życie odpadów“. Uczniowie  rozmawiali o sortowaniu odpadów. 

Podobnie jak w poprzednich latach skupili się na terenach bliskich Ośrodkowi: ulicach, 

alejkach, pobliskim lasku i terenie Ośrodka. Współorganizatorem akcji był Wydział 

Ochrony Środowiska  w Policach i Rada Sołecka w Tanowie. 

 

   
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/ciagle_trzeba_sprzatac_swiat.html 

 

 21.09.2016 r. Konferencja historyczna pt. „70 lat polskich Polic” 

W dniu 21 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1  

w Policach uczestniczyli w konferencji historycznej pt. „70 lat polskich Polic”, która 

odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. Uczniowie dowiedzieli się o historii 

Polic z okresu burzliwych lat drugiej wojny światowej, a także okresu powojennego. Mieli 

także możliwość zapoznania się z dokumentacją fotograficzną, która przedstawiała historię 

Polic, w tym również historię placówki. Uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe 

odznaki i albumy pt: „70 lat polskich Polic”. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.908804789251403/908804609251421/?ty

pe=3&theater 

 

 17.09.2016 r. V turniej Polickiej Ligi Scrabble 

W dniu 17 września w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach 

odbył się V turniej Polickiej Ligi Scrabble dla wszystkich dzieci ze szkół podstawowych  

i gimnazjalnych z terenu Polic. Zawodnicy i zawodniczki rozegrali cztery rundy zgodnie  

z zasadami turniejowymi Polskiej Federacji Scrabble. Zwycięsko ze wszystkich potyczek 

http://soswtanowo.pl/news/ciagle_trzeba_sprzatac_swiat.html
https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.908804789251403/908804609251421/?type=3&theater
https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.908804789251403/908804609251421/?type=3&theater


wyszła Iwona Stryjska. Wygrała turniej i włączyła się do walki o zwycięstwo  

w klasyfikacji końcowej PLS. Drugie miejsce zajął Olgierd Paska z SP nr 8, a trzecie 

miejsce Marta Radziwanowska również z SP nr 8.  

 

     

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 17.09.2016 r. „Dzień Działkowca” 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach uczestniczyli  

w obchodach "Dnia Działkowca" na zaproszenie Prezesa Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych im. M. Reja w Policach Pana Stanisława Musiała. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 14.09.2016 r. Impreza plenerowa – party service hotelarzy i gastronomików 

14 września odbyła się wycieczka integracyjno-edukacyjna ,,Organizacja imprez 

plenerowych’’ zorganizowana przez uczniów klasy 4THŻ Zespołu Szkół  

im. I. Łukasiewicza w Policach. Na polanie wołczkowskiej podsumowano projekt 

edukacyjny realizowany podczas zajęć zawodowych w szkole. Uczniowie opracowali 

scenariusz imprezy, który obejmował: charakterystykę i wybór przyjęcia 

okolicznościowego, przedstawienie oferty dotyczącej przyjęcia, planowanie menu, 

kalkulację kosztów, metodę obsługi, zgłoszenie imprezy do instytucji zewnętrznych, 

rozliczenie imprezy oraz realizację imprezy wraz z podsumowaniem. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/impreza_plenerowa_%E2%80%93_party_serv

ice_hotelarzy_i_gastronomikow-1480.html 

https://www.facebook.com/soswdnr/
https://www.facebook.com/soswdnr/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/impreza_plenerowa_%E2%80%93_party_service_hotelarzy_i_gastronomikow-1480.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/impreza_plenerowa_%E2%80%93_party_service_hotelarzy_i_gastronomikow-1480.html


 

 09.09.2016 r. Wizyta Biskupa  

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie miało miejsce spotkanie  

z niezwykłym gościem, Jego Ekscelencją Biskupem archidiecezji częstochowskiej 

Antonim Długoszem - Kawalerem Orderu Uśmiechu. Uczniowie przygotowali ciekawe 

pytania, dzięki którym dowiedzieli się, że Ks. Biskup Antoni najbardziej lubi zupę 

pomidorową, że ma rodzeństwo, kocha zwierzęta i nigdy się nie nudzi. Na zakończenie 

spotkania Ks. Biskup Antoni Długosz wpisał się do księgi pamiątkowej i otrzymał 

pamiątkowy medal "PRZYJACIEL OŚRODKA" oraz płytę nagraną przez zespół wokalny.  

 

    

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/wizyta_biskupa.html 

 

 06.09.-08.09.2016 r. Polsko – niemieckie spotkanie w Podgrodziu  

W Podgrodziu spotkali się polscy uczniowie pierwszych klas gimnazjum Zespołu Szkół 

im. I. Łukasiewicza w Policach z niemieckimi rówieśnikami uczęszczającymi do EDPG 

w Löcknitz. Projekt organizowany jest każdego roku w celu poznania  

się z rówieśnikami, którzy na początku roku szkolnego uczęszczają do dwóch różnych 

szkół, usytuowanych po dwóch stronach granicy. Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie 

przełamują swoje bariery językowe, lepiej poznają zwyczaje i kulturę swojego sąsiada. 

W tym roku uczniowie mieli okazję lepszego poznania się dzięki zajęciom 

przeprowadzanym w polsko-niemieckich zespołach, np. podczas zajęć lekcyjnych 

z biologii, fizyki, j. niemieckiego, j. angielskiego, plastyki, czy też na lekcji  

j. polskiego prowadzonego w j. niemieckim. Integrację wspierały również zajęcia 

sportowe. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E

2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html 

 

 Wrzesień 2016 Bezpieczni na drodze 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie odbyło się spotkanie  

z Panią Justyną Olszewską ze Straży Miejskiej w Policach na temat bezpieczeństwa 

pieszych na drodze. Pani Justyna Olszewska przypomniała jak należy poruszać się po 

drogach, ulicach i przejściach dla pieszych, szczególnie kiedy jest już ciemno. Uczniowie 

otrzymali w prezencie elementy odblaskowe oraz zostali zaproszeni do zwiedzania nowej 

siedziby Straży Miejskiej w Policach 

 

http://soswtanowo.pl/news/wizyta_biskupa.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/pierwsze_w_tym_roku_szkolnym_polsko_%E2%80%93_niemieckie_spotkanie_w_podgrodziu_za_nami_-1481.html


    
 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/bezpieczni_na_drodze.html 
 

 
 03.09.2016 r. Narodowe czytanie w Policach 

 

3 września w całej Polsce odbyła się coroczna akcja pod nazwą "Narodowe Czytanie".  

W Policach czytano w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza.  

W tegorocznej edycji czytano „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. W rolę lektorów 

wcielili się między innymi przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach - Beata 

Chmielewska, Starostwa Powiatowego w Policach - pracownicy Wydziału Spraw 

Społecznych i Obywatelskich oraz Wydziału Administracji i Organizacji, dzieci  

i pracownicy powiatowych placówek oświatowych oraz przedstawiciele Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 
http://policki.pl/czytano-quo-vadis/ 

 

 01.09.2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Policach 

920 uczniów rozpoczęło naukę w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach w roku 

szkolnym 2016/2017. Nowy rok szkolny jest dla Zespołu Szkół Policach szczególnie 

udany pod względem liczby uczniów. Jest ich prawie stu więcej niż w poprzednim roku. 

Dyrektor Zespołu Szkół Agata Jarymowicz szczególnie ciepło witała nowych uczniów, 

którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły. 

 

  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/bezpieczni_na_drodze.html
http://policki.pl/czytano-quo-vadis/


http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/drodzy_uczniowie_%E2%80%93_powodzenia

%21-1468.html 

 

 01.09.2016 r. Nowy rok szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

 w Tanowie 

1 września uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie wzięli 

udział w uroczystym apelu inaugurującym rok szkolny 2016/2017. Jednak nie zawsze 

pierwszy dzień września był dniem radosnym. Wiele lat temu w roku 1939, dzieci  

i młodzież nie poszły do szkoły, ponieważ wczesnym rankiem wojska niemieckie 

rozpoczęły agresję na Polskę. Uczniowie i nauczyciele po odśpiewaniu hymnu 

narodowego uczcili minutą ciszy pamięć poległych żołnierzy i ludności cywilnej. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/nowy_rok_szkolny_rozpoczety.html 

 

 01.09.2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Trzebieży 

W świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży odbył się uroczysty 

apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017. Na apelu obecna była kadra 

pedagogiczna, podopieczni oraz personel Placówki. Dyrektor w krótkiej przemowie życzył 

wszystkim w bieżącym roku szkolnym samych sukcesów.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/? 

 

 01.09.2016 r. Rozpoczęcie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 w Policach 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/drodzy_uczniowie_%E2%80%93_powodzenia%21-1468.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/drodzy_uczniowie_%E2%80%93_powodzenia%21-1468.html
http://soswtanowo.pl/news/nowy_rok_szkolny_rozpoczety.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/


Jak co roku wszyscy uczniowie spotkali się w amfiteatrze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 w Policach, aby rozpocząć pełen wyzwań nowy rok szkolny 

2016/2017. Z nowym rokiem nastąpiły zmiany. Stanowisko Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach objęła Pani Wiesława Brzyncka. 

 

    

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/soswdnr/

