
 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO  

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

CZERWIEC 2020 

 26.06.2020 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

Ze względu na stan epidemiczny oraz związane z nim ograniczenia, szkoły w całej 

Polsce nie miały możliwości zorganizowania tradycyjnego zakończenia. O formie  

i trybie wręczenia uczniom świadectw w tych nietypowych dla wszystkich 

okolicznościach, decydowali dyrektorzy poszczególnych szkół. 

 

Dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach został 

opracowany i udostępniony na stronie internetowej harmonogram rozdania 

świadectw. W związku z panującymi obostrzeniami sanitarnymi, każda klasa miała 

wyznaczoną inną godzinę spotkania, a uczniowie byli zobowiązani przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i higieny. Świadectwa można było odebrać również w innym 

terminie, uzgodnionym wcześniej telefonicznie. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/harmonogram-rozdania-swiadectw/ 

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie odbyło się w sposób 

zdalny. Kadra pedagogiczna przygotowała na tą okazję prezentację, w której  

wystąpiła Pani Beata Brzostek - Dyrektor SOSW im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  

w Tanowie oraz nauczyciele. Film z prezentacją dla uczniów został udostępniony na 

stronie internetowej ośrodka. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/koniec_roku_szkolnego_2020.html 

https://www.youtube.com/watch?v=eI8e3igXado&feature=youtu.be 

http://soswdnr.pl/harmonogram-rozdania-swiadectw/
http://soswtanowo.pl/news/koniec_roku_szkolnego_2020.html
https://www.youtube.com/watch?v=eI8e3igXado&feature=youtu.be


Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza Pani Agata Jarymowicz złożyła 

życzenia uczniom, rodzicom i opiekunom, w formie elektronicznej. Pani Dyrektor 

podziękowała również za trud i zaangażowanie włożone w zdalne nauczanie. 

Uczniowie mogli odebrać świadectwa szkolne z sekretariatu szkoły, w uzgodnionym 

telefonicznie terminie. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/szkolabiala/posts/2647678078841175?__tn__=-R 

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży uroczystość zakończenia 

odbyła się 18 czerwca. Wychowankowie włożyli dużo trudu w przygotowanie  

i poprowadzenie czwartkowego spotkania. W programie zaplanowano liczne atrakcje 

m.in. pokaz Crossfit, Fire Show, reportaże filmowe, kabaret, koncert muzyczny. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2700854520021075?__tn__=-R 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2701775916595602?__tn__=-R 

 

 

W dniu zakończenia roku szkolnego 2019/2020 wręczono również Nagrody Starosty 

Polickiego. Nagrodzono 209 uczniów, którzy zajęli I, II lub III miejsce w konkursach na 

etapie rejonowym, wojewódzkim i międzynarodowym. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://policki.pl/wreczono-nagrody-starosty-polickiego/ 

 

 26.06.2020 – SZKOLNA LIGA BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 

Szkoła podstawowa nr 9 Mistrzostwa Sportowego w Policach zajęła I miejsce  

w Szkolnej Lidze Biegów Przełajowych 2019/2020 w kategorii: szkoły podstawowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/szkolabiala/posts/2647678078841175?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2700854520021075?__tn__=-R
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2701775916595602?__tn__=-R
https://policki.pl/wreczono-nagrody-starosty-polickiego/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/szkolabiala/photos/a.1946667408942249/2643098579299125/?

type=3&theater 

 

 24.06.2020 – MOW W TRZEBIEŻY DRUŻYNĄ ENERGII 

Uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży zwyciężyli  

w 3. edycji „Drużyny Energii” w kategorii: piłka ręczna. Reprezentacja trzebieskiego 

ośrodka wygrała wizytę ambasadorów oraz ma szansę na udział w wielkim finale, 

który odbędzie się na gdańskim Stadionie Energa. Trzy najlepsze drużyny wygrają 

czeki na wyposażenie sali gimnastycznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/mow-w-trzebiezy-druzyna-energii-w-kategorii-pilka-reczna/ 

 

 

 02.06.2020 – WYNIKI KONKURSU „WIERSZOMANIA” 
We wtorek 2 czerwca odbyło się wręczenie nagród z okazji XIII Konkursu 

Wierszomanii pod hasłem „Bawmy się wierszami – Ziemia przetrwa z nami”. Jury  

w składzie: Tamara Wacholc – Przewodnicząca Jury i terapeuta rodzinny z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach, Anna Słowińska – Prezes Zarządu 

Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach oraz Renata 

Gniewosz, logopeda i emisjonistka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

https://www.facebook.com/szkolabiala/photos/a.1946667408942249/2643098579299125/?type=3&theater
https://www.facebook.com/szkolabiala/photos/a.1946667408942249/2643098579299125/?type=3&theater
http://policki.pl/mow-w-trzebiezy-druzyna-energii-w-kategorii-pilka-reczna/


w Policach, przyznało nagrody uczestnikom. Z uwagi na czas pandemii tegoroczny 

konkurs odbył się w formie online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/wyniki-xiii-konkursu-wierszomania-pod-haslem-bawmy-sie-wierszami-

ziemia-przetrwa-z-nami-2/ 

 

MAJ 2020 

 28.05.2020 – WYNIKI KONKURSU „NA NAJLEPSZEGO KRAWACA” 

W dniu 28 maja 2020 r. rozstrzygnięto konkurs zorganizowany w formie on-line  

pt. „Coś nowego z czegoś starego”, którego organizatorem był Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Szczecinie. Zabawa polegała na przerobieniu starego 

materiału ręcznie lub maszynowo, na coś nowego. W  konkursie brał udział uczeń 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach, który został 

przygotowany przez nauczyciela zawodu – Panią Bożenę Skupińską. Podopieczny 

polickiego ośrodka zajął II miejsce w kategorii prac wykonanych maszynowo. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/ii-miejsce-michala-w-konkursie-na-najlepszego-krawca/ 

 

 

http://policki.pl/wyniki-xiii-konkursu-wierszomania-pod-haslem-bawmy-sie-wierszami-ziemia-przetrwa-z-nami-2/
http://policki.pl/wyniki-xiii-konkursu-wierszomania-pod-haslem-bawmy-sie-wierszami-ziemia-przetrwa-z-nami-2/
http://soswdnr.pl/ii-miejsce-michala-w-konkursie-na-najlepszego-krawca/


KWIECIEŃ 2020 

 29.04.2020 – KONKURS FOTOGRAFICZNY „KORONA W OBIEKTYWIE” 

29 maja 2020 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach ogłosił konkurs 

fotograficzny. Przedmiotem konkursu były prace fotograficzne lub prace powstałe  

w wyniku połączenia fotografii z grafiką komputerową, których hasło przewodnie 

brzmiało: „Korona w obiektywie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/konkurs-fotograficzny-korona-w-obiektywie/ 

 

 

 28.04.2020 – KONKURS PLASTYCZNY 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Policach ogłosił konkurs plastyczny 

pt. „Symbole Nardowe”, zorganizowany z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Głównym 

celem wydarzenia było utrwalenie wiedzy historycznej o pierwszej konstytucji  

w Europie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soswdnr.pl/konkurs-fotograficzny-korona-w-obiektywie/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/konkurs-plastyczny-z-okazji-3-maja/ 

 

 

 22.04.2020 –ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE WIERSZY 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach zaprosiła wszystkie dzieci  

z przedszkoli powiatu polickiego do wzięcia udziału w XIII Przeglądzie Wierszy pn. 

„Wierszomania”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://poradniapolice.pl/wierszomania-2020/ 

 

 19.04.2020 – KONKURS WOKALNY 

W dniu 19 kwietnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży odbył się 

konkurs wokalny pn. „Śpiewać każdy może”. Gościem specjalnym wydarzenia był 

wokalista zespołu „Kombi”, Grzegorz Skawiński. Wychowankowie Ośrodka mieli 

okazję sprawdzić swoje umiejętności artystyczne pod okiem profesjonalisty. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2558839324222596?__tn__=-R 

 

 

 04.04.2020 – WIRTUALNY BIEG KORCZAKA 

4 kwietnia br. odbył się finał Wirtualnego Biegu Korczaka. Był to pierwszy w Polsce 

zorganizowany bieg, który obligował uczestników do pokonania dystansu  

w przydomowym ogródku, w domu lub na bieżni. Celem zawodów było przede 

wszystkim uczczenie pamięci Janusza Korczaka, promocja Specjalnego Ośrodka 

http://soswdnr.pl/konkurs-plastyczny-z-okazji-3-maja/
http://poradniapolice.pl/wierszomania-2020/
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2558839324222596?__tn__=-R


Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach 

im. Marii Grzegorzewskiej oraz zachowanie aktywności ruchowej w trudnym czasie 

pandemii Koronawirusa. W biegu wzięło udział łącznie 66 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/wirtualny-bieg-korczaka-final/ 

 

 

MARZEC 2020  

 23.03.2020 – ZAWODY CROSSFIT W MOW 

23 marca br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży odbyły się 

zawody Crossfit. W konkurencjach wytrwale rywalizowali wychowankowie ośrodka. 

Zawodnicy mieli szanse osiągnąć tytuł zwycięzcy w dwóch kategoriach: do lat 16 oraz 

powyżej 16 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soswdnr.pl/wirtualny-bieg-korczaka-final/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2503467776426418?__tn__=-R 

 

 11.03.2020 – OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI 
11 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy etap „Małego 

Konkursu Recytatorskiego”. Uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 

1 w Policach został laureatem powiatowego etapu Konkursu Recytatorskiego  

i zakwalifikował się do przeglądu wojewódzkiego. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/sukces-patryka/ 

 

 05.03.2020 – „MAKS MATEMATYCZNY” 
W dniu 5 marca br. dwoje uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Policach wzięło udział w IX edycji Internetowego i Interaktywnego Konkursu 

Matematycznego „Maks Matematyczny”. Konkurs polegał na wykorzystaniu 

technologii informatycznych oraz umiejętności matematycznych.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/sukcesy-naszych-licealistow/ 

 

 01.03.2020 – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

1 marca br. odbył się bieg pn. „Tropem Wilczym: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

Akcja ta została zorganizowana przez Fundację Polskich Wartości i ma na celu 

upamiętnić Żołnierzy Wyklętych. W biegu wzięli udział wychowankowie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, a jeden z nich osiągnął 

zaszczytne 3 miejsce w kategorii OPEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2503467776426418?__tn__=-R
http://soswdnr.pl/sukces-patryka/
http://soswdnr.pl/sukcesy-naszych-licealistow/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2457794240993772?__tn__=-R 

 

 01.03.2020 – ERASMUS PLUS 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży rozpoczęli 

wymianę międzynarodową w ramach europejskiego programu Erasmus Plus. 

Uczniowie mieli okazję wziąć udział w szkoleniach kształcących w kierunku zawodów: 

kucharza oraz video-operatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2449856648454198?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2465413420231854?__tn__=-R 
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2464555743650955?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2469565793149950?__tn__=-R 

 

 

LUTY 2020 

 28.02.2020 – „NIEPOKONANI” WYSTAWA FOTOGRAFII 

Wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży stworzył 

wystawę zatytułowaną ”Niepokonani”, którą można było podziwiać od 28 lutego do  

2 kwietnia w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Szkolenia 

Nauczycieli w Szczecinie. Obrazy powstały podczas polsko-litewskiej  wymiany 

młodzieży, którą zorganizowano dzięki europejskiemu programowi ERASMUS PLUS. 

Tematem prac były problemy współczesnej młodzieży: uzależnienia, samotność  

i przemoc. 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2457794240993772?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2449856648454198?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2465413420231854?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2464555743650955?__tn__=-R
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2469565793149950?__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/events/201601454389172/ 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2453204584786071?__tn__=-R 

 

 07.02.2020 – MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW 

W dniach 7-8 lutego w Policach odbył się Finał Mistrzostw Województwa 

Zachodniopomorskiego w siatkówce, którego organizatorem byli UKS SMS Police, 

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza, Powiat Policki oraz Zachodniopomorski Związek Piłki 

Siatkowej. Juniorzy UKS SMS Police zostali Mistrzami Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/smspolice/photos/a.116992485120439/1495766533909687/?ty

pe=3&theater 

https://www.facebook.com/events/201601454389172/
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2453204584786071?__tn__=-R
https://www.facebook.com/smspolice/photos/a.116992485120439/1495766533909687/?type=3&theater
https://www.facebook.com/smspolice/photos/a.116992485120439/1495766533909687/?type=3&theater


 04.02.2020 – TURNIEJ RUMMIKUB 
Dnia 4 lutego br. w internacie Zespołu Szkół w Policach odbył się turniej Rummikub. 

Do turnieju zgłosiło się 12 graczy, którzy zostali przydzieleni losowo do 4 grup. Po 

rozegraniu rudny półfinałowej, wyłoniono zwycięzców, którzy spróbowali swoich sił  

w finale. Turniej wygrała Anna Dzięgielewska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

 http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_rummikub-2205.html 

 

STYCZEŃ 2020 

 31.01.2020 – STUDNIÓWKA I BAL SZKOŁY BRANŻOWEJ W SOSW NR 1  

W POLICACH 

31 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

nr 1 w Policach rozpoczęła się studniówka klasy III Liceum Ogólnokształcącego oraz 

bal III klasy Szkoły Branżowej I stopnia. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. 

Oficjalnego powitania dokonał dyrektor Pan Ryszard Budzisz, po czym młodzież wraz 

z nauczycielami zatańczyli tradycyjnego poloneza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/turniej_rummikub-2205.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/355-stobal-2020 

 

 22.01.2020 – PODOPIECZNI MOW-U Z WIZYTĄ W GOLENIOWIE 

Podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży otrzymali 

zaproszenie od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów w Goleniowie 

na spotkanie z uczniami swojej szkoły. Wychowankowie mieli okazję zaprezentować 

goleniowskiej młodzieży talenty, poprowadzić zabawy integracyjne, a także warsztaty 

m.in. kulinarne, fotograficzne i cyrkowe. Kolejnym punktem zajęć był wspólny seans 

filmu „Father”, który został nagrany 5 lat temu przez wychowanków ośrodka  

w Trzebieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2381724645267399?__tn__=-R 

 

 

 22.01.2020 – WARCABOWE MISTRZOSTWA OŚRODKA 

22 stycznia 2020 r. w SOSW nr 1 w Policach odbyły się kolejne Warcabowe 

Mistrzostwa Ośrodka. Zawody otworzyła Pani dyrektor Joanna Wrzostek. 

Uczestnikom zostały przypomniane zasady gry oraz regulamin zawodów. Do turnieju 

przystąpiło 13 uczniów, którzy rozegrali eliminacje w wyznaczonych grupach. 

Zwycięzcy otrzymali główne nagrody, a dla pozostałych uczestników przygotowane 

były nagrody pocieszenia. 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/355-stobal-2020
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2381724645267399?__tn__=-R


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php?limitstart=0 

 

 21.01.2020 – SZKOLNY TURNIEJ HOEKJA NA LODZIE 

W dniu 21 stycznia 2020 r. na lodowisku szkolnym w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Policach odbył się Szkolny Turniej Hokeja Na Lodzie. W rozgrywkach wzięli udział 

uczniowie klas ponadgimnazjalnymch i ponadpodstawowych. Ogółem chęć 

uczestniczenia w rywalizacji zgłosiło 40 uczniów „Białej”. Na zakończenie 

zawodnikom wręczono pamiątkowe medale ufundowane przez Dyrekcję Zespołu 

Szkół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php?limitstart=0


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

2195.html 

 

 21.01.2020 – 60-LECIE SOSW NR 1 W POLICACH 

21 stycznia 2020 r. uczniowie oraz nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Policach uczestniczyli w wyjątkowym koncercie symfonicznym pt. 

„Historia pewnego utworu-Czterdziestka Mozarta”, który odbył się w Filharmonii 

Szczecińskiej. Wyjazd został zaplanowany ze względu na obchody 60-lecia placówki. 

Podczas koncertu dzieci mogły usłyszeć najsłynniejsze utwory wielkiego kompozytora 

Wolfganga Amadeusza Mozarta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/352-czterdziestka-mozarta-

na-60-lecie-placowki 

 

 

 17.01.2020 – KOLĘDOWANIE Z RODZICAMI W SOSW W TANOWIE 

17 stycznia W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie odbyło się 

spotkanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców wychowanków, którego celem było 

wspólne kolędowanie. Dyrektor Szkoły Pani Beata Brzostek przywitała wszystkich 

gości, po czym nauczyciele zaśpiewali  „Pastorałkę od serca do ucha”. Podczas 

kolędowania wystąpił również szkolny zespół flażoletowy, który wykonał dwa utwory 

świąteczne. 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szkolny_turniej_hokeja_na_lodzie-2195.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szkolny_turniej_hokeja_na_lodzie-2195.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/352-czterdziestka-mozarta-na-60-lecie-placowki
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/352-czterdziestka-mozarta-na-60-lecie-placowki


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 16.01.2020 – NOWOROCZNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK 

16 stycznia 2020 r. w klubie Nauczyciela odbył się Noworoczny Koncert Kolęd  

i Pastorałek. Organizatorem spotkania był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

Nr 1 Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach. 

Podczas koncertu przeprowadzona została zbiórka pieniędzy w ramach programu 

Adopcja na Odległość, który ma na celu wspieranie edukacji dzieci w najbiedniejszych 

regionach Kenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/351-koncert-kolpast 

 

http://soswtanowo.pl/news/koledowanie_z_rodzicami.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/351-koncert-kolpast


 09.01.2020 – WYCHOWANKOWIE MOW-U NA PGE NARODOWYM 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży zajęli 

pierwsze miejsce w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie fotograficznym SELFIE+, 

który został zorganizowany przez Erasmus+. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła 

się 9 stycznia 2020 r. na PGE Narodowym w Warszawie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2355297357910128?__tn__=-R 

 

 

 08.01.2020 – BAL KARNAWAŁOWY W SOSW W TANOWIE 

Wychowankowie SOSW im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie wzięli udział  

w Balu Karnawałowym, podczas którego obowiązywały stroje bohaterów z bajek. 

Dzieci wyruszyły „czarodziejskim pociągiem”, którego konduktorem była jedna  

z nauczycielek. Dla uczniów czekało wiele atrakcji, m.in.: taneczna muzyka, konkursy 

oraz słodki poczęstunek. 

 

 

 

 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2355297357910128?__tn__=-R


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/bal_karnawalowy_2020.html 

 

GRUDZIEŃ 2019 

 19.12.2019 – JASEŁKA W SOSW W TANOWIE 

19 grudnia w Ośrodku w Tanowie odbyły się jasełka Bożonarodzeniowe. W specjalnie 

przygotowanych na tę okazję strojach, uczniowie wcielili się w rolę młodych aktorów. 

Zgromadzona publiczność mogła jeszcze raz przeżyć historię Maryi i Józefa oraz 

wprawić się w świąteczny nastrój.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 

 10.12.2019 – WYCHOWANKOWIE MOW-U NAGRODZENI PRZEZ 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY  

10 grudnia 2019 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody  za konkursy 

tematyczne. Trzech wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Trzebieży otrzymało wyróżnienia od  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Pani 

Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy za udział w akcji „Młodzieży Czytanie”. 

 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/bal_karnawalowy_2020.html
http://soswtanowo.pl/news/jaselka_w_towarzystwie_motomikolajow.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/laureaci-konkursow-

tematycznych-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-nagrodzeni/ 

 

 08.12.2019 – XXV WOJEWÓDZKIE INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ  

I OŚRODKÓW SPECJALNYCH W PŁYWANIU 

8 grudnia 2019 r. odbyły się XXV Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół  

i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu, które zorganizowane zostały przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. 

Marii Grzegorzewskiej w Policach. W zawodach wzięło udział 11 placówek, w  tym 

ponad 120 uczestników. Celem wydarzenia była integracja oraz popularyzowanie 

pływania wśród uczniów szkół specjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

specjalnych-w-plywaniu/ 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/342-zawody-pl-2019 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/laureaci-konkursow-tematycznych-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-nagrodzeni/
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/laureaci-konkursow-tematycznych-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty-nagrodzeni/
http://policki.pl/xxv-wojewodzkie-integracyjne-mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-specjalnych-w-plywaniu/
http://policki.pl/xxv-wojewodzkie-integracyjne-mistrzostwa-szkol-i-osrodkow-specjalnych-w-plywaniu/
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/342-zawody-pl-2019


 08.11.2019 – KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W SOSW W TANOWIE 

8 grudnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie zorganizowano kiermasz świąteczny. Uczniowie razem  

z nauczycielami przygotowali piękne ozdoby i dekoracje świąteczne. Uzbierane środki 

finansowe zostały przekazane na szczytny cel jakim jest akcja „Świąteczna Paczka 

SOSW”, której zadaniem jest wsparcie najbardziej potrzebujących wychowanków 

Ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 07.12.2019 – BARWY WOLONTARIATU  

7 grudnia 2019 r. w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odbyło się 

uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Wolontariatu 2019 na Pomorzu 

Zachodnim”. Pierwsze miejsce zajął Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

w Trzebieży w kategorii: wolontariat grupowy. To ogromny sukces oraz docenienie 

zaangażowania i aktywności wszystkich osób, które przyczyniły się do tego 

wyjątkowego wyróżnienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2289231381183393?__tn__=-R 

 

 06.12.2019 – WYCHOWANKOWIE MOW-U LAUREATAMI GALI 

WOLONTARIATU I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ 

6 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się po raz kolejny 

Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej. Wśród nagrodzonych laureatów znaleźli 

się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. 

Głównym celem niniejszego konkursu była promocja różnorodnych form 

zaangażowania społecznego, w tym m.in. działalności wolontariuszy oraz podmiotów 

rozwijających aktywność społeczną w Powiecie Polickim. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://policki.pl/v-powiatowa-gala-wolontariatu-i-aktywnosci-spolecznej/ 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2288011287972069?__tn__=-R 

 

 05.12.2019 – SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W STAROSTWIE POWIATOWYM  

5 grudnia 2019 r. miało miejsce wyjątkowe, świąteczne spotkanie. Do Starostwa 

Powiatowego w Policach przybyli wraz z opiekunami wychowankowie: 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, Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2289231381183393?__tn__=-R
https://policki.pl/v-powiatowa-gala-wolontariatu-i-aktywnosci-spolecznej/
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/posts/2288011287972069?__tn__=-R


Wychowawczego w Trzebież, Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.  

W trakcie spotkania wszyscy goście wzięli udział w ubieraniu choinek własnoręcznymi 

ozdobami, śpiewaniu kolęd oraz przygotowaniu świątecznych kartek. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/wspolne-koledowanie-i-ubieranie-choinek-w-starostwie-

powiatowym-w-policach/ 

 

LISTOPAD 2019 

 29.11.2019 – SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 

W dniu 29 listopada 2019 r. w hali sportowej im. Ignacego Łukasiewicza w Policach 

odbył się Szkolny Turniej Piłki Siatkowej, zorganizowany dla uczniów klas 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z „Białej”. W rozgrywkach wzięło udział 

łącznie 130 zawodników. Do fazy finałowej awansowały trzy najlepsze drużyny  

z poszczególnych grup eliminacyjnych. Na zakończenie turnieju wręczono uczniom 

pamiątkowe medale ufundowane przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Policach. 

http://policki.pl/wspolne-koledowanie-i-ubieranie-choinek-w-starostwie-powiatowym-w-policach/
http://policki.pl/wspolne-koledowanie-i-ubieranie-choinek-w-starostwie-powiatowym-w-policach/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szkolny_turniej_pilki_siatkowej-2170.html 

 

 

 22.11.2019 – II „BIAŁA” SZTAFETA NIEPODLEGŁOŚCI 

22 listopada na pływalni szkolnej Z.S. im. I. Łukasiewicza przeprowadzone zostały 

zawody sportowe pn: „Biała” Sztafeta Niepodległości. Wystartowało 5 drużyn, które 

reprezentowały różne profile klasowe. Każdy skład miał do przepłynięcia 101 długości 

basenu. Walka o pierwsze miejsce była bardzo wyrównana. Na metę jako pierwszy 

dopłynął zespół reprezentujący profil wojskowy. Nad właściwym przebiegiem 

wydarzenia czuwał zespół sędziowski, składający się z 6 sędziów torowych oraz  

2 celowniczych. Na zakończenie wręczono wszystkim uczestnikom pamiątkowe 

dyplomy, a najwyższe miejsca otrzymały również medale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ii_biala_sztafeta_niepodleglosci-2161.html 

 

 

 21.11.2019 – III MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA „SPRAWNI RAZEM” 

21 listopada 2019 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Policach zorganizowano III Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 

„Sprawni Razem” w Unihokeju. Do udziału w zawodach zaproszone były drużyny  

z innych szkół naszego regionu. I miejsce zajął Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Pyrzycach, II miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  

w Szczecinie, a III miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy w Trzebieży. 

 

 

http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/szkolny_turniej_pilki_siatkowej-2170.html
http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ii_biala_sztafeta_niepodleglosci-2161.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/333-iii-mistrzostwa-unihokej 

 

 

 20.11.2020 – IV EDYCJA AKCJI „MŁODZIEŻY CZYTANIE” 

20 listopada 2020 r. odbyła się IV edycja akcji „Młodzieży Czytanie”, której 

organizatorami byli Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska-

Kulesza oraz Dyrektor Książnicy Pomorskiej Pan Lucjan Bąbolewski. Akcja skierowana 

była do uczniów, nauczycieli i dyrektorów zachodniopomorskich szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a także przedstawicieli środowiska 

oświaty i kultury. W wydarzeniu po raz pierwszy wzięli udział Wychowankowie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Celem przedsięwzięcia było 

rozbudzenie zainteresowania klasyką literatury polskiej oraz propagowanie czytania. 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/iv-edycja-akcji-

mlodziezy-czytanie-w-szczecinie/ 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/333-iii-mistrzostwa-unihokej
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/iv-edycja-akcji-mlodziezy-czytanie-w-szczecinie/
http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/aktualnosci/iv-edycja-akcji-mlodziezy-czytanie-w-szczecinie/


 18.11.2019 – ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

18 listopada 2019 r. w SOSW w Tanowie obchodzono Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Dzieci z przedszkola oraz z najmłodszych klas przyniosły ze sobą swojego 

ulubionego pluszaka. Uczniowie mieli okazje zapoznać się z historią tego święta oraz 

wziąć udział w konkursach przygotowanych na tą okazję. Specjalnym gościem była 

Pani Agnieszka Stelmaszyk, bibliotekarka szkoły w Tanowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 

 14.11.2019 – VIII PRZEGLĄD TALENTÓW RÓŻNORAKICH 

14 listopada uczniowie klas Szkoły Podstawowej wzięli udział w „Przeglądzie 

Talentów Różnorakich”. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu było: „Do serca 

przytul psa, weź na kolana kota”. W przeglądzie brały udział Ośrodki i Placówki 

Specjalne Dla Dzieci z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi i Ruchowymi  

z Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas wydarzenia odbyła się zbiórka 

karmy dla zwierząt ze schroniska w Szczecinie. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/332-viii-przeglad-talentow-

roznorakich 

 

 

 

http://soswtanowo.pl/news/swiatowy_dzien_pluszowego_misia.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/332-viii-przeglad-talentow-roznorakich
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/332-viii-przeglad-talentow-roznorakich


 13.11.2019 – SPOTKANIE Z PANIEM ALEKSANDREM DOBĄ 

13 i 14 listopada 2019 r. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odwiedził 

podróżnik Pan Aleksander Doba, który jako jedyny Polak opłynął Ocean Atlantycki 

kajakiem. Polski kajakarz opowiedział uczniom o przygotowaniach do wyprawy oraz  

o przebiegu podróży. Była to dokonała okazja do wysłuchania wielu ciekawostek 

podróżniczych oraz do zadania pytań Panu Aleksandrowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_z_podroznikiem_w_naszej_szkole_

-2149.html 

 

 

 11.11.2019 – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚĆ W SOSW NR 1 W POLICACH 

11 listopada 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach obchodzono 

uroczystości upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody tego 

ważnego święta zaczęły się od apelu, a następnie wspólnie odśpiewano pieśni  

o charakterze narodowo-patriotycznym. Na zakończenie uczniowie szkoły 

przygotowali część artystyczną, w której podkreślili doniosłość tego wydarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_z_podroznikiem_w_naszej_szkole_-2149.html
http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/spotkanie_z_podroznikiem_w_naszej_szkole_-2149.html


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/328-nsn-2019 

 

 08.11.2019 – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SOSW W TANOWIE 

8 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie odbyło się spotkanie poświęcone zbliżającej się 101. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego 

odśpiewania „Roty”, a następnie można było wysłuchać recytacji patriotycznych 

wierszy. Spotkanie minęło w podniosłej i wzruszającej atmosferze. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/swieto_odzyskania_niepodleglosci_2019.html 

 

 

 08.11.2019 – ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I ŚLUBOWANIE 

UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ 

8 listopada odbyło się w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach ślubowanie 

uczniów klas pierwszych połączone ze świętowaniem 101. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Po oficjalnym przywitaniu, wprowadzeniu sztandaru  

i odśpiewaniu hymnu głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Agata Jarymowicz. Po 

dokonaniu ślubowania przez nowych uczniów, przyszedł czas na występy artystyczne. 

 

 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/328-nsn-2019
http://soswtanowo.pl/news/swieto_odzyskania_niepodleglosci_2019.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-polaczone-ze-101-rocznica-

odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/ 

 

 07.11.2019 – OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ 

Dnia 7 listopada 2019 r. w Zespole Szkół w Policach odbyła się Olimpiada Języka 

Angielskiego. W I etapie olimpiady wzięło udział 9 osób, których znajomość języka 

angielskiego jest na najwyższym poziomie w szkole. Wymagana jest 100% 

poprawność ortograficzna i gramatyczna. Najwyższy wynik uzyskał uczeń  klasy 4 TZ. 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/44_olimpiada_jezyka_angielskiego-2152.html 

 

PAŹDZIERNIK 2019 

 30.10.2019 – JUBILEUSZOWE RECYTOWANIE W SOSW W TANOWIE 

30 października w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tanowie odbył się 

X szkolny konkurs recytatorski pod hasłem: „Piękna jest nasza mowa”. Wzięło w nim 

udział 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

Konkurs miał na celu rozwijanie talentów uczniów, kształcenie wrażliwości na piękno 

języka polskiego oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania własnych 

umiejętności. 

http://policki.pl/slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-polaczone-ze-101-rocznica-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
http://policki.pl/slubowanie-uczniow-klas-pierwszych-polaczone-ze-101-rocznica-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci/
http://zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/44_olimpiada_jezyka_angielskiego-2152.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 

 29.10.2019 – PASOWANIE NA UCZNIA W SOSW NR 1 W POLICACH 

29 października br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci 

Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach odbyło się 

pasowanie na ucznia. Dziesięcioro uczniów zostało uroczyście przyjętych do grona 

społeczności szkolnej przez Pana dyrektora Ryszarda Budzisza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/330-pas-2019 

 

http://soswtanowo.pl/news/jubileuszowe_recytowanie.html
http://www.soswdnr.police.pl/index.php/8-aktualnosci/330-pas-2019


 24.10.2019 – X EDYCJA KONKURSU „TALENTY” 

Tegoroczna edycja konkursy „Talenty” odbyła się 24 października w Miejskim 

Ośrodku Kultury w Policach. Jego hasłem przewodnim było: „Pasja-Profesja-

Powołanie. Odkryj Swój Talent”. Konkurs był skierowany do uczniów klas VII i VIII 

powiatu polickiego. Przegląd talentów został objęty patronatem 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Polickiego, Burmistrza Polic Wójta 

Gminy Dobra, Wójta Gminy Kołbaskowo, Burmistrza Gminy Nowe Warpno oraz 

Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W X edycji wzięło udział 15 uczestników, 

którzy prezentowali swoje umiejętności w dwóch kategoriach: poetyckiej i wokalno-

intrumentalnej, a także w kategorii malarstwa, grafiki, fotografii i sportu.  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://poradniapolice.pl/talenty-2019/ 

 

 14.10.2019 – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W POWIECIE POLICKIM 

14 października Nauczyciele i Pracownicy administracji obchodzili Dzień Edukacji 

Narodowej. Podczas powiatowej uroczystości wyróżniono nauczycieli oraz 

przedstawicieli administracji i obsługi. Gospodarzem spotkania był Starosta Policki 

Pan Andrzej Bednarek, który wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Cezarym 

Arciszewskim, Członkiem Zarządu Panią Beatą Chmielewską, Burmistrzem Polic  
 

 

http://poradniapolice.pl/talenty-2019/


Panem Władysławem Diakunem oraz Burmistrzem Nowego Warpna Panem 

Jarosławem Burbą wręczył zasłużonym pracownikom nagrody. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 02.10.2019 – III OŚRODKOWY TURNIEJ BOULE  

2 października odbył się III Ośrodkowy Turniej Boule, który zapoczątkowała 

wychowawczyni internatu Pani Dorota Ozgę. W tegorocznym turnieju uczestniczyło 

29 uczniów. Po zakończeniu zawodów zwycięzcom i uczestnikom nagrody wręczyła 

Pani wicedyrektor Joanna Wrzostek. 

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


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1731434046988469/17314333369

88540/?type=3&theater 

 

WRZESIEŃ 2019 
 

 24.09.2019 – OTWARCIE „OGRODU ZMYSŁÓW” W PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

Od 24 września br. Mieszkańcy Powiatu Polickiego, podczas wizyty w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej mogą korzystać z „sensorycznego ogrodu”. Jest to 

nowa forma wsparcia terapeutycznego dla dzieci, a także miejsce poczekalni dla 

rodziców oraz ich pociech oczekujących na specjalistyczną diagnozę lub terapię. 

Uroczystego otwarcia „ogrodu zmysłów” dokonały Naczelnik Wydziału Edukacji  

i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach Pani Agnieszka Bąk oraz Przewodnicząca 

Komisji Edukacji i Kultury Pani Danuta Chylewska-Kęsy. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://poradniapolice.pl/ogrod-zmyslow-jesienia/ 

 

 21.09.2019 – SŁONECZNY KOROWÓD 

21 września, jak co roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, obchodzono Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. 

Uczniowie i nauczyciele świętowali ten dzień, maszerując w słonecznych korowodach. 

Na początku odśpiewano hymn szkoły, a następnie wszyscy wesoło zaczęli marsz 

ulicami Tanowa. 

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1731434046988469/1731433336988540/?type=3&theater
https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1731434046988469/1731433336988540/?type=3&theater
http://poradniapolice.pl/ogrod-zmyslow-jesienia/


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/sloneczny_korowod_2019.html 

 

 18.09.2019 – V EDYCJA PROJEKTU „NA DRODZE WYBIERZ ŻYCIE” 

W dniu 18 września br. przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach odwiedzili 

uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 9 w Policach. Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Na drodze 

wybierz Życie”. Uczniowie otrzymali odblaski oraz zeszyty edukacyjne  

o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Projekt realizowany jest przy wsparciu 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://policki.pl/ruszyla-kolejna-edycja-v-projektu-na-drodze-wybierz-zycie/ 

 

http://soswtanowo.pl/news/sloneczny_korowod_2019.html
http://policki.pl/ruszyla-kolejna-edycja-v-projektu-na-drodze-wybierz-zycie/


 02.09.2019 – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

2 września rozpoczął się nowy rok szkolny.  

W Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza o godz. 9:00 odbył się apel, który 

uroczyście zapoczątkował nowy rok szkolny. Brało w nim udział ok. 1200 uczniów, 

grono pedagogiczne a także rodzice.  Jest to największa szkoła w powiecie polickim. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary 

Arciszewski, Członek Zarządu w Policach Pani Beata Chmielewska oraz Naczelnik 

Wydziału Edukacji i Kultury Pani Agnieszka Bąk.  

 

Uroczystość w specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Policach 

rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu 

narodowego. Następnie przemówienie wygłosił Dyrektor placówki, Ryszard Budzisz, 

po którym uczniowie klas pierwszych dokonali ślubowania. W specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym  

w Policach w nowym roku szkolnym będzie 36 oddziałów. Pan Dyrektor Ryszarda 

Budzisz został zobowiązany przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty do 

przyjęcia wszystkich chętnych kandydatów spełniających warunki rekrutacyjne.  



W specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Tanowie wszystkich uczniów i rodziców powitała Pani Dyrektor Beata 

Brzostek. Pani Dyrektor życzyła wychowankom Ośrodka zapału w zdobywaniu 

nowych umiejętności oraz wielu miłych chwil w szkole. Uczniowie wraz  

z nauczycielami wystąpili we wspólnym tańcu, po czym rozeszli się do swoich klas. 

 

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży rozpoczęcie Nowego 

Roku Szkolnego przebiegło pod hasłem: „Witamy na tajnych kompletach”. 

Uroczystość odbyła się z udziałem pocztu sztandarowego, którego reprezentują 

wychowankowie Ośrodka. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1702466603218547/17024621065

52330/?type=3&theater 

http://policki.pl/rozpoczal-sie-rok-szkolny-2019-2020/ 

https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.2104741702965696/2104738

036299396/?type=3&theater 

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

https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1702466603218547/1702462106552330/?type=3&theater
https://www.facebook.com/soswdnr/photos/pcb.1702466603218547/1702462106552330/?type=3&theater
http://policki.pl/rozpoczal-sie-rok-szkolny-2019-2020/
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.2104741702965696/2104738036299396/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.2104741702965696/2104738036299396/?type=3&theater
http://soswtanowo.pl/news/uroczyste_rozpoczecie_roku_szkolnego.html

