
                        

               

 

KALENDARZ  UROCZYSTOŚCI  W  PLACÓWKACH  

OŚWIATOWYCH  POWIATU  POLICKIEGO  2017/2018 

LISTOPAD 2017 

 10.11.2017 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół 

 

W dniu 10 listopada w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyło się 

ślubowanie uczniów klas pierwszych. W roku szkolnym 2017/18 w polickiej "Białej" jest 

384 nowych uczniów. W uroczystości wzięli udział uczniowie, ich rodzice, nauczyciele  

i wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele Powiatu Polickiego: Przewodniczący 

Rady Powiatu Cezary Arciszewski i Członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych było głównym punktem piątkowej uroczystości.  

Po ślubowaniu wręczono nagrody i podziękowania za udział w konkursach: plastycznym  

i wiedzy o patronie szkoły Ignacym Łukasiewiczu – naukowcu i wielkim społeczniku. 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów poświęcona była 99 rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości.  

W roku szkolnym 2017/18 do polickiej "Białej" uczęszcza 970 uczniów. 132 z nich 

 to uczniowie Szkoły Podstawowej, 146 uczy się w klasach dotychczasowego Gimnazjum, 

488 Liceum Ogólnokształcącego, 135 Technikum, 44 Zasadniczej Szkole Zawodowej, 

 a 25 w Branżowej Szkole I Stopnia. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/pg/starostwopolice/photos/?tab=album&album_id=907001142

785171 

 

           
 

 

 

https://www.facebook.com/pg/starostwopolice/photos/?tab=album&album_id=907001142785171
https://www.facebook.com/pg/starostwopolice/photos/?tab=album&album_id=907001142785171


 09.11.2017 – Dzień Niepodległości 
 

W dniu 9 listopada uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla 

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach  

i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży uczestniczyli w obchodach  

99 rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas uroczystości śpiewano pieśni patriotyczne  

i wspominano ważne chwile z historii Polski. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/89-policka-slbp-kolejna-edycja-2 

 

 
 

 04.11.2017 – Policka SLBP- kolejna edycja 

 

W dniu 4 listopada uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla 

Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach uczestniczyli 

w trzeciej edycji Polickiej Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych. Uczniowie rywalizowali  

z rówieśnikami na bardzo wymagających trasach. Zawodnicy nie tylko poprawiali swoje 

rezultaty, ale również aktywnie dopingowali innych kolegów. Najwyższe wyróżnienie 

otrzymał Radek Foltański z klasy VI a. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/88-policka-slbp-kolejna-edycja 

 

 

https://mowtrzebiez.edupage.org/news/
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/89-policka-slbp-kolejna-edycja-2
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/88-policka-slbp-kolejna-edycja


 

 01.11.2017 – akcja ZNICZ 

 

W okolicach  dnia Wszystkich Świętych uczniowie klas o profilu policyjnym Zespołu 

Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 

Policji w Policach aktywnie uczestniczyli w akcji "ZNICZ 2017". W trakcie działań 

uczniowie patrolowali rejon Cmentarza Komunalnego w Policach, realizowali zadania 

profilaktyczne z zakresu bezpiecznego poruszania się pieszych, rowerzystów oraz 

przekazywali informacje w ramach akcji BEZPIECZNY SENIOR.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1768.html 

 

 

PAŹDZIERNIK 2017 

 25.10.2017 – Ślubowanie uczniów klas pierwszych w SOSW Nr 1 

 

W dniu 25 października  odbyło się pasowanie na uczniów I klasy Specjalnego Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii 

Grzegorzewskiej w Policach. Była to także okazja do udziału w wielu interesujących 

konkursach. Smakowite wypieki przygotowane przez uczniów zostały z przyjemnością 

zjedzone. Uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni do grona Szkoły Przysposabiającej 

do Pracy. Dyrekcja Ośrodka przekazała uczniom miły upominek. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/92-pasowanie-uczniow-klas-i-w-

spdp 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nasi_policjanci_na_akcji_znicz_w_policach-1768.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nasi_policjanci_na_akcji_znicz_w_policach-1768.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/92-pasowanie-uczniow-klas-i-w-spdp
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/92-pasowanie-uczniow-klas-i-w-spdp


 
 

 23-27.10.2017 – obóz pod kryptonimem "KADET 2017" 

 

W dniach 23 - 27 października uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 

uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji  

w Trzebieży. Sztab szkoleniowy zadbał o to, aby sprawdzenie się w bezpośredniej 

rywalizacji z własnym ciałem i miejscową naturą odbyło się w bezpieczny sposób i aby  

nie brakowało atrakcji. Zadbano o to, aby program szkolenia był różnorodny i ciekawy,  

a także pełen emocji dla każdego. Był pot, czasem łzy, uśmiech, zmęczenie, 

zadowolenie,... i oczywiście satysfakcja. 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. Zwyciężyła drużyna klas wojskowych. W strzelaniu  

z karabinka kbks zwyciężyli jednak uczniowie klas policyjnych.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

oz_kryptonim_kadet_2017-1763.html 

 

 
 

 25.10.2017 – Woda to skarb 

 

W dniu 25 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odbyła się "wodna impreza" zrealizowana 

wg scenariusza nagrodzonego przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego  

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasy_mundurowe_juz_zaliczyly_jesienny_oboz_kryptonim_kadet_2017-1763.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasy_mundurowe_juz_zaliczyly_jesienny_oboz_kryptonim_kadet_2017-1763.html


w Policach, nadesłanego na konkurs na najlepszy scenariusz zajęć z zakresu edukacji 

ekologicznej i przyrodniczej pod nazwą "Chcę być EKO w Powiecie Polickim". Tematem 

przewodnim wydarzenia była woda i jej znaczenie dla ludzi i całego ekosystemu. 

Uczestnicy przedsięwzięcia już wcześniej nadesłali prace na konkurs plastyczny oraz 

przygotowali przedstawienia teatralne związane z "wodną" problematyką, które 

zaprezentowali podczas imprezy. W toku zabawy uczestnicy brali także udział w quizach 

wiedzy przyrodniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. Specjalistyczne pokazy 

prowadzili ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, policjanci  

i pracownicy Nadleśnictwa Trzebież. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

                 
 

 

 23.10.2017 – Zachodniopomorska Szkoła z Życiem 

 

W dniu 23 października w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów 

„ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY Z ŻYCIEM” w dowód uznania za organizację 

na rzecz Fundacji DKMS akcji KOMÓRKOMANIA. Celem akcji było aktywne 

budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz 

powiększanie bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. 

Spośród 27 szkół województwa zachodniopomorskiego biorących udział w akcji, 

uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach zostali wyróżnieni jako  

najlepsza szkoła, która w sposób perfekcyjny i profesjonalny zrekrutowała największą 

ilość potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

1758.html 

 

http://soswtanowo.pl/news/woda_to_skarb.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zachodniopomorska_szkola_z_zyciem-1758.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/zachodniopomorska_szkola_z_zyciem-1758.html


 

 21.10.2017 – Policka Szkolna Liga Biegów Przełajowych 

 

W dniu 21 października uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 

dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

uczestniczyli w drugiej edycji Polickiej Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych. Uczniowie 

rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z naszego powiatu. Po raz kolejny wychowankowie 

SOSW Nr 1 wybrali aktywną formę spędzania czasu wolnego. Cieszy nas coraz większa 

frekwencja oraz zainteresowanie bieganiem.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/77-szkolna-liga-biegowa 

 

 
 

 

 21.10.2017 – rajd rowerowy szlakami Puszczy Wkrzańskiej 

 

W dniu 21 października uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 

dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach 

uczestniczyli w rajdzie rowerowym. Uczestnicy przemierzali malownicze ścieżki leśne 

okalające Police, a do pokonania mieli 15 km tras w urozmaiconym terenie. Pogoda oraz 

humory uczestników dopisywały, a to sprzyjało przemierzaniu leśnych duktów  

z uśmiechami na twarzach. Największą popularnością cieszyły się zjazdy. Prym na tych 

odcinkach wiódł Kacper Wandyszewski. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/80-rajd-rowerow 

 

 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/77-szkolna-liga-biegowa
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/80-rajd-rowerow


 

 16.10.2017 – Mistrzostwa SOSW Nr 1 w boule 

 

W dniu 16 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach odbyły się 

mistrzostwa w boule. Gra ta narodziła się w starożytnym Egipcie ponad 5000 lat temu,  

a do Ośrodka sprowadziła ją wychowawczyni internatu pani Dorota Ozga. Teraz przyjętą 

tradycję kontynuują Agnieszka i Janusz Chmielewscy - organizatorzy imprezy. 

Uproszczona gra polega na rzucaniu czterema kulami, które muszą się znaleźć  

w oznaczonym prostokącie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/76-mistrzostwa-osrodka-w-boule 

 

 
 

 17.10.2017 – Policki Tydzień Kariery 

 

W dniu 17 października  w hali widowiskowo - sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego 

Łukasiewicza w Policach odbyły się targi edukacyjne. Impreza  staje się powoli tradycją 

szkoły, gdyż już po raz 7 zorganizowano ją wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy  

i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Policach. Spotkanie miało charakter 

edukacyjny. Zaproszenie przyjęły zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne oraz 

instytucje, które na co dzień wspierają pracę szkoły. Wśród zaproszonych gości byli min:  

Akademicki Szczecin, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Mobilne Centrum Kariery, 

Ochotniczy Hufiec Pracy, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Wyższa Szkoła 

Bankowa, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Niemiecka 

Agencja Zatrudnienia. Maturzyści mogli zapoznać się z aktualnie obowiązującymi 

wymaganiami rekrutacyjnymi. Przede wszystkim jednak był to czas i miejsce do refleksji 

na temat własnej  przyszłości zawodowej. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/policki_tydzien_kariery-1751.html 

 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/76-mistrzostwa-osrodka-w-boule
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/policki_tydzien_kariery-1751.html


             
 

 

 14.10.2017 –  39. Ogólnopolski Bieg Uliczny „Ćwierćmaraton” Policki 

 

W dniu 14 października w Policach odbył się 39. Ogólnopolski Bieg Uliczny 

„Ćwierćmaraton” Policki. W biegach młodzieżowych wystartowało 173 zawodników. 

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach po raz drugi w tym roku 

szkolnym uczestniczyli z dużym zaangażowaniem i poszczycili się sporymi osiągnięciami. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nasi_uczniowie_na_39_cwiercmaratonie_polic

kim_-1750.html 

 

 
 

 

 13.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej  

 

W dniu 13 października w jednostkach edukacyjnych Powiatu Polickiego obchodzono 

Dzień Edukacji Narodowej: 

1. w świetlicy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży odbył się 

uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczyste spotkanie 

zaproszeni zostali emeryci i renciści pracujący kiedyś w MOW w Trzebieży, a 

także cała obecna kadra pedagogiczna i podopieczni.  

2. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie odbył się Konkurs recytatorski. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

 

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

http://soswtanowo.pl/news/dzien_edukacji_narodowej_2017.html 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nasi_uczniowie_na_39_cwiercmaratonie_polickim_-1750.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/nasi_uczniowie_na_39_cwiercmaratonie_polickim_-1750.html
https://mowtrzebiez.edupage.org/news/
http://soswtanowo.pl/news/dzien_edukacji_narodowej_2017.html


   
 

 

 12.10.2017 – Dzień Edukacji Narodowej – obchody powiatowe 

 

W dniu 12 października nauczyciele i pracownicy administracji szkół Powiatu Polickiego 

obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.  Podczas spotkania wyróżniono i podziękowano 

dyrektorom, nauczycielom oraz przedstawicielom administracji i obsługi. W uroczystości, 

wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym Radni Rady Powiatu w Policach. 

Gospodarzem spotkania był Starosta Policki Andrzej Bednarek, który wraz z Wicestarostą 

Mariuszem Sarneckim, Członkiem Zarządu Beatą Chmielewską i Przewodniczącym Rady 

Powiatu Cezarym Arciszewskim wręczył wyróżnionym nagrody i podziękowania. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej-2/ 

 

                
 

 01.10.2017 – Medyczni na festynie 

 

W Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach zorganizowano festyn  

„Z rodziną po zdrowie”. W takcie wspanialej zabawy uczniowie klas medycznych po raz 

kolejny prowadzili rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego. Najpierw 

przeprowadzali wywiad o stanie zdrowia kandydatów, informowali o metodach pobierania 

komórek macierzystych, pomagali prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny oraz 

czuwali nad prawidłowym pobraniem wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony 

policzka. W czasie akcji uczniowie pozyskali 37 potencjalnych dawców krwiotwórczych 

komórek macierzystych. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/medyczni_na_festynie-1743.html 

http://policki.pl/powiatowe-obchody-edukacji-narodowej-2/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/medyczni_na_festynie-1743.html


          

 

WRZESIEŃ 2017 

 

 29.09.2017 – Dzień Głośnego Czytania 2017 

 

Uczniowie Specjalnego Ośrodku Szkolno - Wychowawczego im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie spotkali się w sali gimnastycznej na imprezie z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, propagującej czytelnictwo wśród dzieci  

i dorosłych. We wspaniałą i radosną atmosferę wprowadziła uczniów brawurowa 

inscenizacja wiersza pt. "Rzepka" Juliana Tuwima. Widzowie żywiołowo reagowali na grę 

aktorów, którymi byli nauczyciele i pracownicy Ośrodka, wspólnie z nimi śpiewając  

i recytując utwór. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/czytanie_2017.html 

 

 

 
 
 

 28.09.2017 – Rajd Piskorskiego 2017 

 

Uczniowie Specjalnego Ośrodku Szkolno - Wychowawczego im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie wędrowali po raz kolejny szlakami Czesława Piskorskiego  

w ramach Rajdu im. Jana Pawła II zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy nr 2 w Szczecinie. Wędrówkę rozpoczęli na Jasnych Błoniach, gdzie 

organizatorzy wręczyli grupom zadania do wykonania na trasie. Uczestnicy kolejno 

pokonywali wyznaczone punkty zaznaczone na mapie wędrówki, pogłębiając przy okazji 

wiedzę na temat naszego regionu. 

http://soswtanowo.pl/news/czytanie_2017.html


 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/rajd_piskorskiego_2017.html 

 

 23.09.2017 – Inauguracja polickiej szkolnej ligi biegów przełajowych 

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach w Policach rozpoczęli I edycję 

Polickiej Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych 2017/2018. Rozpoczynając nowy sezon 

biegowy reprezentacja szkoły wykazała ogromny potencjał.  Uczestnicy cieszyli się z tak 

dużego zaangażowania uczniów i ich rodziców w podejmowanie tego typu aktywności. 

 

 

 21.09.2017 – IX Jesienny Turniej Piłki Nożnej 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Tanowie odbył się IX Jesienny Turniej Piłki Nożnej. Organizatorami turnieju byli: 

Ośrodek, Fundacja "Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie" oraz Starostwo 

Powiatowe w Policach. Mecze rozgrywano na tanowskim "Orliku". Nagrody i medale 

zakupione zostały przy wsparciu finansowym ze środków budżetu Powiatu Polickiego. 

W turnieju wystartowało 5 reprezentacji: Szkół Podstawowych nr 1, 15 i 54 ze Szczecina, 

Szkoły Podstawowej z Tanowa oraz gospodarzy turnieju czyli drużyna SOSW w Tanowie. 

Pogoda tym razem dopisała wyśmienicie, a zespoły grały bardzo ambitnie, ale zgodnie  

z zasadami fair play. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym". 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 
 

 

 20.09.2017 – Klasy wojskowe na poligonie 

 

Uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach gościli na zaproszenie dowódcy 

12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Rajmunda Andrzejczaka  

na poligonie drawskim. W czasie poznawania wydzielonego i odpowiednio wyposażonego 

terenu przeznaczonego do ćwiczeń wojskowych grupą opiekował się pan mjr. Krzysztof 

Jurkowski oraz prowadzący zajęcia wojskowe chor. Radosław Gołczyński. Uczniowie 

zapoznali się z tajnikami służby na poligonie oraz  mieli okazję poznać sprzęt wojskowy, 

którym dysponuje nowoczesna armia, m.in.: wozami bojowymi BWP - 2 i BRDM, 

pojazdem rozpoznawczym UKM, działkami przeciwlotniczymi i bronią snajperską. 

Największy aplauz wywołała możliwość przejażdżki BWP - 2. 

   

http://soswtanowo.pl/news/rajd_piskorskiego_2017.html
http://soswtanowo.pl/news/ix_jesienny_turniej_pilki_noznej.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasy_wojskowe_na_poligonie-1734.html 

           

 04.09.2017 – Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018 

 

Tradycyjnie już uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo  

im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno 

- Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie rozpoczęli nowy rok 

szkolny. Wszystkim uczniom gratulujemy oraz życzymy sukcesów w nauce. 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/klasy_wojskowe_na_poligonie-1734.html

