
 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO 2018/2019 

 

CZERWIEC 2019 

 

• 19.06.2019- Zakończenie Roku Szkolnego  

19 czerwca 2019 r. zakończył się Rok Szkolny 2018/2019 we wszystkich placówkach 

oświatowych. W szkołach rozpoczęły się uroczyste apele oraz nastąpiło rozdanie 

świadectw. Dyrektorzy szkół oraz zaproszeni goście przekazali gratulacje uczniom z 

osiągniętych wyników oraz życzenia dalszych sukcesów. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/zakonczenie-roku-szkolnego-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-

policach/ 

 

 

 

                                        

                       

http://policki.pl/zakonczenie-roku-szkolnego-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-policach/
http://policki.pl/zakonczenie-roku-szkolnego-w-zespole-szkol-im-i-lukasiewicza-w-policach/


• 06.06.2019- Występy teatralne dla rodziców w SOSW Nr 1 w Policach 

 

Uczniowie klas 1-2-3 w SOSW Nr 1 w Policach przygotowali występy teatralne dla 

rodziców. Dzieci ubrane w różnobarwne  kostiumy zaprezentowały przedstawienie pt. 

„My jesteśmy kolorowe kredki”. Na zakończenie uczniowie zatańczyli taniec do 

muzyki Batii Strauss, która stworzyła metodę aktywnego słuchania muzyki. Praca tą 

metodą ma bardzo duże znaczenie w kształceniu i rozwoju dzieci z 

niepełnosprawnościami. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/309-my-jestesmy-kolorowe-kredki 

 

• 04.06.2019- Święto Szkoły w SOSW w Tanowie 

 

4 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu odbyło się Święto Szkoły oraz Dzień Dziecka. Na ten dzień przygotowano 

wiele atrakcji m.in.: ognisko, gry, konkursy, wspólne tańce i śpiewanie. Na 

zakończenie wszyscy uczestnicy chwycili się za ręce i utworzyli Słoneczny Korowód. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/swieto_szkoly_2019.html 

 

 

MAJ 2019 

 

• 24.05.2019- Dzień Mamy i Taty w SOSW w Tanowie  

24 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie został 

zorganizowany uroczysty Dzień Mamy i Taty. Jak co roku uczniowie przygotowali 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/309-my-jestesmy-kolorowe-kredki
http://soswtanowo.pl/news/swieto_szkoly_2019.html


bogaty program artystyczny oraz zorganizowali słodkie przyjęcie dla swoich 

opiekunów i rodziców. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_mamy_i_taty_2019.html 

 

 

 

 

 

• 19.05.2019- Festyn rodzinny 

19 maja od godziny 12.00 do 16.00 odbyła się trzecia edycja festynu rodzinnego pod 

hasłem „Z rodziną po zdrowie”. Oprócz zdrowej żywności, można było sprawdzić 

swoją kondycję w konkurencjach sportowych. W trakcie wydarzenia przeprowadzona 

została zbiórka publiczna na zakup aparatu słuchowego dla potrzebującej mieszkanki 

powiatu polickiego. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/302-festyn-rodzinny 

 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_mamy_i_taty_2019.html
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/302-festyn-rodzinny


 

KWIECIEŃ 2019 

 

• 01.04.2019- uczniowie Zespołu Szkół w Policach najlepsi w IV Ogólnopolskich 

Mistrzostwach Klas Mundurowych 

 

W dniach 1-4 kwietnia dwie drużyny Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w 

Policach wzięły udział w IV Ogólnopolskich Mistrzostwach Klas Mundurowych. W 

tegorocznych zawodach wzięło udział 26 zespołów z całej Polski. Najlepszą drużyną 

okazali się uczniowie z polickiej „Białej”. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:  

http://policki.pl/uczniowie-zespolu-szkol-w-policach-najlepsi-w-iv-ogolnopolskich-

mistrzostwach-klas-mundurowych/ 

 

 

 

 

• 13.04.2019- Bieg Korczaka 

W sobotę 13 kwietnia odbył się II Bieg Korczaka o puchar Dyrektora SOSW Nr 1 w 

Policach. Zawodnicy wystartowali w trzech konkurencjach: Nordic Walking 5 km, 

bieg 5 km, a także bieg dla dzieci. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: 

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewoda 

Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Policki oraz 

Przewodniczący Rady Powiatu w Policach.  

 

http://policki.pl/uczniowie-zespolu-szkol-w-policach-najlepsi-w-iv-ogolnopolskich-mistrzostwach-klas-mundurowych/
http://policki.pl/uczniowie-zespolu-szkol-w-policach-najlepsi-w-iv-ogolnopolskich-mistrzostwach-klas-mundurowych/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://police.naszemiasto.pl/police-2-bieg-korczaka-i-wielkie-emocje-w-biegu-

glownym/ga/c4-5080325/zd/40669953 

 

 

 

• 12.04.2019- wychowankowie MOW otrzymali nagrodę teatralną  

W dniach 12-14 kwietnia odbyły się w Warszawie XVIII Ogólnopolskie Spotkania 

Małych Form Teatralnych. Program obejmował prezentację spektakli zgłoszonych 

wcześniej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych. 

Wychowankowie z trzebieskiego ośrodka zostali nagrodzeni za zaprezentowany 

spektakl „Nie z tej bajki”. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/wychowankowie-mow-trzebiez-z-nagroda-teatralna/ 

 

 

https://police.naszemiasto.pl/police-2-bieg-korczaka-i-wielkie-emocje-w-biegu-glownym/ga/c4-5080325/zd/40669953
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• 06.04.2019- Dzień Otwarty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

6 kwietnia 2019 roku obchodzony był Dzień Otwarty Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Policach. W ramach tego wydarzenia rodzice, nauczyciele i 

opiekunowie mogli skorzystać z porad specjalistów Poradni. Zainteresowane osoby 

mogły m.in.: poradzić się w sprawach związanych z trudnościami wychowawczymi 

czy skonsultować z logopedą rozwój mowy swoich dzieci. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://poradniapolice.pl/z-dnia-otwartego-poradni/ 

 

 

 

• 03.04.2019- Wierszomania 

W dniu 3 kwietnia po raz dwunasty odbył się konkurs recytatorski „Wierszomania”, 

który, jak co roku został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Policach we współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury. Przesłaniem tegorocznego 

Święta Poezji Dziecięcej było hasło: „Wzrastam blisko natury i dbam o mój świat”. 

Zamierzeniem tego wydarzenia było nie tylko przypomnienie dzieciom wielu 

pięknych wierszy, ale także uwrażliwienie najmłodszych na piękno natury. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://poradniapolice.pl/wierszomania-2019-za-nami/ 

 

 

 

 

 

http://poradniapolice.pl/z-dnia-otwartego-poradni/
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MARZEC 2019 

 

• 14.03.2019- Certyfikat z języka niemieckiego 

 

14 marca 22 000 uczniów na całym świecie przystąpiło do Państwowego Egzaminu z 

języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom. Wśród nich swoje umiejętności 

sprawdzało 50 uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

Egzamin przeprowadzony jest na mocy porozumienia z Ministerstwem Kultury RP. 

Uczniowie polickiej szkoły mają możliwość zdobycia  certyfikatu na poziomie I 

(DSDI) oraz na poziomie II (DSDII). 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

2050.html 

 

 

 

 

 

• 13.03.2019- Finał Konkursu Fotograficznego pt. „Złap zimę obiektywem” 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach odbył się Finał 

konkursu fotograficznego. Jury w składzie: Pani Wicedyrektor Wiesława Brzyncka, 

Pani Wicedyrektor Krystyna Watychowicz oraz nauczyciel języka polskiego, Pani 

Urszula Wiśniak jednogłośnie wyłoniło zwycięzców. Zwycięskie prace krajobrazowe 

zostały wykonane na szlaku górskim podczas wyjazdu zimowego do Austrii.   

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/280-final-konkursu-fotograficznego-

pt-zlap-zime-obiektywem 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/certyfikat_z_jezyka_niemieckiego_dsdi-2050.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/certyfikat_z_jezyka_niemieckiego_dsdi-2050.html
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/280-final-konkursu-fotograficznego-pt-zlap-zime-obiektywem
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/280-final-konkursu-fotograficznego-pt-zlap-zime-obiektywem


 

 

 

LUTY 2019 

 

• 27.02.2019- Międzyszkolny Turniej Hokeja 

 

W dniu 27.02.2019r. w hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w 

Policach został zorganizowany Międzyszkolny Turniej Hokeja dla polickich szkół. 

Organizatorem spotkania była policka „Biała”. W zawodach wzięli udział uczniowie 

klas 3 gimnazjum oraz klas 7-8 szkoły podstawowej. Celem Turnieju była integracja 

szkół, popularyzowanie dyscypliny hokeja oraz wyłonienie zwycięskich drużyn.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

2045.html 

 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/miedzyszkolny_turniej_unihokeja-2045.html
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• 15.02.2019- uczniowie SMS Mistrzami Województwa Zachodniopomorskiego 

W dniach 15-17 lutego odbył się w Darłowie Finał Mistrzostw Województwa 

Zachodniopomorskiego w Piłce Siatkowej. Policzanie wygrali wszystkie rozgrywki 

zajmując I miejsce i tym samym awansowali do Ćwierćfinału Mistrzostw Polski 

Kadetów. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/zawodnicy-szkoly-mistrzostwa-sportowego-police-mistrzami-

wojewodztwa-zachodniopomorskiego-kadetow/ 

 

 

 

• 16.02.2019- II Edycja Nocy w Kinie 

22.02.2019 r. Młodzieżowa Rada Regionu już po raz drugi przy wsparciu Starostwa 

Powiatowego w Policach zorganizowała akcję pn. „Noc w kinie”. Wszystkie wybrane 

projekcje filmowe były związane z tematyką horrorów. Cała kwota z wpisowych 

została uzbierana dla dziewczynki z powiatu polickiego na rehabilitacje. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MRR.Police/photos/pcb.216127005621260/330492574125

256/?type=3&theater 

http://policki.pl/zawodnicy-szkoly-mistrzostwa-sportowego-police-mistrzami-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-kadetow/
http://policki.pl/zawodnicy-szkoly-mistrzostwa-sportowego-police-mistrzami-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-kadetow/
https://www.facebook.com/MRR.Police/photos/pcb.216127005621260/330492574125256/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MRR.Police/photos/pcb.216127005621260/330492574125256/?type=3&theater


• 11.02.2019- Ogólnopolski Festiwal Twórczości  

11 lutego uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie 

zostali wyróżnieni w drugim etapie Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-

Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Festiwal 

organizowany jest przez fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz fundację im. 

„Brata Alberta”. Ideą festiwalu jest udowodnienie, że niepełnosprawność nie jest 

żadną przeszkodą w życiu codziennym. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/279-wyroznieni-na-albertianie-2 

 

 

STYCZEŃ 2019 

 

• 13.01.2019- XXIV Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków 

Specjalnych w Pływaniu 

 

13 stycznia odbyły się zawody pływackie, w których wzięło udział ponad 110 

uczestników. Celem zawodów było popularyzowanie pływania w środowisku uczniów 

szkół specjalnych oraz integracja rówieśników z różnych szkół. Głównym 

organizatorem było SOSW Nr 1 w Policach przy wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych AMICUS. Pomoc w organizacji udzielił także m.in.: Powiat 

Policki oraz Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

 

 

 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/279-wyroznieni-na-albertianie-2


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/260-xxiv-wojewodzkie-integracyjne-

mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-specjalnych-w-plywaniu 

http://policki.pl/xxiv-wojewodzkie-integracyjne-mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-

specjalnych-w-plywaniu/ 

 

 

 

• 21.01.2019- Konkursy w SOSW Nr 1 w Policach 

 

21 stycznia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach odbyło 

się podsumowanie dwóch konkursów: „Matematyczne Przeboje” oraz „Polska 

Niepodległa”. Pierwszy był Ogólnopolskim konkursem matematyczno-plastycznym. 

Drugi zaś miał na celu podsumować szkolne umiejętności zdobyte na lekcjach 

informatyki. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/264-konkurs-matematyczne-przeboje 

 

 

GRUDZIEŃ 2018 

 

• 8.12.2018- IV Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej  

8 grudnia 2018 r. odbyła się IV Powiatowa Gala Wolontariatu i Aktywności 

Społecznej. Konkurs ma na celu promowanie dobrowolnej i bezpłatnej pomocy na 

rzecz innych potrzebujących osób. W tym roku wpłynęła rekordowa liczba wniosków, 

prawie 140 zgłoszeń. Wyróżniony tytułem „Osobowość roku” został Robert 

Skórzyński, uczeń Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. W kategorii 

„Działalność placówek oświatowych w zakresie wolontariatu i aktywności społecznej” 

zwycięzcą został Jarosław Szurko. Wyróżniono również wolontariat „Biała pomaga”. 

 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/260-xxiv-wojewodzkie-integracyjne-mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-specjalnych-w-plywaniu
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/260-xxiv-wojewodzkie-integracyjne-mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-specjalnych-w-plywaniu
http://policki.pl/xxiv-wojewodzkie-integracyjne-mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-specjalnych-w-plywaniu/
http://policki.pl/xxiv-wojewodzkie-integracyjne-mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-specjalnych-w-plywaniu/
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/264-konkurs-matematyczne-przeboje


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

wnosci_spolecznej-2018.html 

 

  

 

• 06.12.2018- Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie w Policach 

6 grudnia w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół w Policach zorganizowano 

Polsko-Niemieckie Boże Narodzenie. Przygotowano wiele atrakcji m.in.: świąteczne 

gotowanie, występy artystyczne, interaktywne przedstawienie pt. „Poszukiwanie 

zaginionego Mikołaja”. Ponadto odbyła się Świąteczna Olimpiada, w której wzięły 

udział drużyny: Młodzieżowej Rady Regionu w Policach, SMS Police, Organizacji 

Pozarządowych i Pracowników Placówek Oświatowych. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/polsko-niemieckie-boze-narodzenie-w-policach/ 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/iv_powiatowa_gala_wolontariatu_i_aktywnosci_spolecznej-2018.html
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• 06.12.2018- Polsko-niemieckie kolędowanie 

6 grudnia w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się polsko-niemieckie 

świąteczne spotkanie. Udział w tym wydarzeniu wzięli udział wychowankowie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie, Domu Dziecka w Policach, Domu 

Dziecka w Tanowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz 

Schlossbergschule z Pasewalku. W trakcie tej wyjątkowej wizyty, wspólnie ubierano 

choinki, śpiewano kolędy w dwóch językach, a także przygotowano prace plastyczne.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/interreg-polsko-niemieckie-boze-narodzenie-w-policach/ 

 

 

LISTOPAD 2018 

 

• 28.11.2018- Szkolny Konkurs Recytatorski „Polska nasza Ojczyzna” 

 

28 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie odbył się 

IX Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Polska nasza  Ojczyzna”. W konkursie 

wzięli udział uczniowie wszystkich szkół, a każdą reprezentowało 2 lub 3 

uczestników. Łącznie do konkursu przystąpiło 18 uczniów. Po wysłuchaniu 

wszystkich recytacji, jury oceniło i wyłoniło zwycięzców w poszczególnych 

kategoriach. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 

• 22.11.2018- Talenty 2018 

W dniu 22.11.2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się IX edycja 

konkursu „Talenty” organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy. Każdy z uczestników miał możliwość 

zaprezentować swoje zainteresowania oraz pokazać swoją dotychczasową twórczość 

większej publiczności. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/talenty_2018-2001.html 

http://poradniapolice.pl/talenty/ 

 

http://policki.pl/interreg-polsko-niemieckie-boze-narodzenie-w-policach/
http://soswtanowo.pl/news/recytacje_po_raz_dziewiaty.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/talenty_2018-2001.html
http://poradniapolice.pl/talenty/


 

 

 

• 15.11.2015- akcja pt. „Rekord dla Niepodległej”  

Dnia 15 listopada o godzinie 11.11 Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 1 w 

Policach wziął udział w akcji pt. „Rekord dla Niepodległej”, której celem było 

wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. W biciu rekordu uczestniczyło około 5 

milionów uczniów, nauczycieli oraz pracowników oświaty w całej Polsce. Akcja 

została zainicjowana przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i 

Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1458172457647964/14581721943146

57/?type=3&theater 

 

 

• 09.11.2018- ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół 

9 listopada w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbyło się 

ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość została połączona z obchodami 100 rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Pani Dyrektor Agata Jarymowicz powitała 

uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości, po czym głos zabrała Pani Beata 

Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach. 

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1458172457647964/1458172194314657/?type=3&theater
https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1458172457647964/1458172194314657/?type=3&theater


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/uroczyste-slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-polaczone-ze-

swietowaniem-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/ 

 

 

• 06.11.2018- Wojewódzkie Obchody Europejskiego Tygodnia Umiejętności 

zawodowych „Okryj Swój Talent” 

6 i 7 listopada w hali Netto Arena w Szczecinie odbyły się wojewódzkie obchody 

Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent” przy 

wsparciu Powiatu Polickiego. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni uczniowie 

wszystkich typów szkół i placówek oświatowych - w tym uczniowie Zespołu Szkół 

im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Ponadto, podczas imprezy odbyło się 

uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Polickim, a Grupą Azoty 

dotyczącej powstania Centrum Kształcenia i Ustawicznego w Policach. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/wojewodzkie-obchody-europejskiego-tygodnia-umiejetnosci-

zawodowych-odkryj-swoj-talent-2018-przy-wsparciu-powiatu-polickiego/ 

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/europejski-tydzien-umiejetnosci-

zawodowych-odkrywaja-swoj-talent/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://policki.pl/uroczyste-slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-polaczone-ze-swietowaniem-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
http://policki.pl/uroczyste-slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-polaczone-ze-swietowaniem-100-rocznicy-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
http://policki.pl/wojewodzkie-obchody-europejskiego-tygodnia-umiejetnosci-zawodowych-odkryj-swoj-talent-2018-przy-wsparciu-powiatu-polickiego/
http://policki.pl/wojewodzkie-obchody-europejskiego-tygodnia-umiejetnosci-zawodowych-odkryj-swoj-talent-2018-przy-wsparciu-powiatu-polickiego/
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-odkrywaja-swoj-talent/
https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/europejski-tydzien-umiejetnosci-zawodowych-odkrywaja-swoj-talent/


PAŹDZIERNIK 2018 

 

• 18.10.2018- wychowankowie MOW z wizytą w Ministerstwie Edukacji 

W związku z nagrodami za innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzenia działań 

opiekuńczo-wychowawczych, wychowankowie MOW zostali zaproszeni na spotkanie 

z Wiceministrem Edukacji Maciejem Kopciem. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/wychowankowie-mow-w-trzebiezy-z-wizyta-w-ministerstwie-

edukacji/ 

 

 

• 15.10.2018- Dzień Edukacji Narodwej 

15 października Nauczyciele oraz Pracownicy Administracji szkół Powiatu Polickiego 

obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Gospodarzem spotkania był Starosta Policki 

Andrzej Bednarek, który wraz z Wicestarostą Mariuszem Sarneckim, Członkiem 

Zarządu Beatą Chmielewską oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Cezary 

Arciszewskim wręczył wyróżnionym gościom nagrody i podziękowania. Nauczyciele 

otrzymali wyróżnienia m.in. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz za 

szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

http://policki.pl/wychowankowie-mow-w-trzebiezy-z-wizyta-w-ministerstwie-edukacji/
http://policki.pl/wychowankowie-mow-w-trzebiezy-z-wizyta-w-ministerstwie-edukacji/
http://policki.pl/powiatowe-obchody-dnia-edukacji-narodowej/


 

 

 

WRZESIEŃ 2018 

 

• 18.09.2018- Konkurs „Prometeusz” 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży został nagrodzony w 

ogólnopolskim konkursie „Prometeusz” za najlepszy program edukacyjno-

wychowawczy. Konkurs odbył się 18 września 2018 r. w Goniądzu.  Swoje 

uczestnictwo zgłosiło 13 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Konkurs miał 

na celu wyselekcjonowanie najbardziej wartościowych i innowacyjnych programów 

edukacyjno-wychowawczych w Młodzieżowych Ośrodkach Kultury. MOW w 

Trzebieży zdobył nagrody przyznawane w dwóch kategoriach: Nagroda Jury oraz 

Nagroda Publiczności. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/mlodziezowy-osrodek-w-trzebiezy-nagrodzony-za-najlepszy-program-

edukacyjno-wychowawczy/ 

http://policki.pl/mlodziezowy-osrodek-w-trzebiezy-nagrodzony-za-najlepszy-program-edukacyjno-wychowawczy/
http://policki.pl/mlodziezowy-osrodek-w-trzebiezy-nagrodzony-za-najlepszy-program-edukacyjno-wychowawczy/


• 15.09.2018- otwarcie Strefy Treningowej i  Pracowni Crossfit w MOW 

W sobotę 15 września nastąpiło uroczyste otwarcie strefy treningowej oraz pracowni 

CrossFit w trzebieskim Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w ramach 

programu „Gimnastyka fundamentem rozwoju”. Pomysłodawcą oraz koordynatorem 

był wychowawca Piotr Moroz. Obie inwestycje zostały sfinansowane ze środków 

Powiatu Polickiego.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/otwarta-strefa-treningowa-i-pracownia-crossfit-w-mlodziezowym-

osrodku-wychowawczym-w-trzebiezy/ 

 

 

 

• 03.09.2018- Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 

3 września uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny we wszystkich placówkach 

oświatowych. Tradycyjnie uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo  im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie oraz 

Młodzieżowego Ośrodkach Wychowawczego w Trzebieży rozpoczęli nowy rok 

szkolny. Wszystkim życzymy powodzenia i jak najbardziej owocnego Roku 

Szkolnego 2018/2019. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-20182019/ 

http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/225-uroczyste-rozpoczecie-roku-

szkolnego-2018-2019 

 

 

http://policki.pl/otwarta-strefa-treningowa-i-pracownia-crossfit-w-mlodziezowym-osrodku-wychowawczym-w-trzebiezy/
http://policki.pl/otwarta-strefa-treningowa-i-pracownia-crossfit-w-mlodziezowym-osrodku-wychowawczym-w-trzebiezy/
http://policki.pl/rozpoczecie-roku-szkolnego-20182019/
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/225-uroczyste-rozpoczecie-roku-szkolnego-2018-2019
http://soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/225-uroczyste-rozpoczecie-roku-szkolnego-2018-2019

