
  

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO W ROKU SZKOLNYM 

2020/2021 

 

STYCZEŃ 2021 

 27.01.2021 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „EMOCJE W EPIDEMII      

  KORONAWIRUSA” 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach rozstrzygnięto konkurs szkolny pn. „Moje 

emocje związane z epidemią konronawirusa”. Uczniowie mogli wziąć w nim udział 

wykonując prace plastyczne lub pisząc wiersz.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/emocje-w-epidemii-koronawirusa/ 

http://soswdnr.pl/emocje-w-epidemii-koronawirusa/


GRUDZIEŃ 2020 

 23.12.2020 – PŁYTA Z KOLĘDAMI WYCHOWANKÓW MOW 

Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży przygotowali 

specjalną płytę z kolędami. W nagraniach wzięli udział również byli wychowankowie wraz 

z młodzieżą z SOSW Nr 1 w Policach, Szkoły Podstawowej w Trzebieży, zespoły 

młodzieżowe z Litwy i Łotwy, a także kilku profesjonalnych muzyków.  

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-

pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3214651578641364/3214651395308049/?t

ype=3&theater 

 

 21.12.2020 – WIGILIA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU WYCHOWAWCZYM 

21 grudnia 2020 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży odbyła się 

uroczysta kolacja wigilijna. Wychowankowie wraz z nauczycielami zasiedli do wspólnego 

stołu, śpiewając kolędy oraz składając sobie życzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3214651578641364/3214651395308049/?type=3&theater
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3214651578641364/3214651395308049/?type=3&theater
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3214651578641364/3214651395308049/?type=3&theater


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://pl-

pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3209193475853841/3209191165854072/?t

ype=3&theater 

 

 

 19.12.2020 - MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY  

Dwie uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach 

otrzymały wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Kartka urodzinowa 

dla Świętego Mikołaja” z okazji 1750 rocznicy urodzin. Na konkurs spłynęło aż 150 prac  

z całej Polski oraz z zagranicy. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

 

 04.12.2020 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MÓJ ZAWÓD – MOJA PASJA” 

4 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty internetowy konkurs pn. „Mój zawód – moja 

pasja”, który został ogłoszony w listopadzie przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną 

w Policach dla uczniów szkoły branżowej. Patronat nad konkursem objęło Kuratorium 

Oświaty w Szczecinie oraz Starostwo Powiatowe w Policach. Celem konkursu było 

wyłonienie utalentowanej młodzieży i zmotywowanie jej do rozwijania talentów 

zawodowych, pasji i zainteresowań, a także do umiejętnego ich prezentowania. 

https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3209193475853841/3209191165854072/?type=3&theater
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3209193475853841/3209191165854072/?type=3&theater
https://pl-pl.facebook.com/MOWTrzebiez/photos/pcb.3209193475853841/3209191165854072/?type=3&theater
https://pl-pl.facebook.com/soswdnr


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

_moja_pasja-2320.html 

http://soswdnr.pl/moj-zawod-moja-pasja-wyniki-konkursu/ 

http://poradniapolice.pl/final-konkursu-moj-zawod-moja-pasja/ 

 

 

LISTOPAD 2020 

 06.10.2020 – PASOWANIE NA UCZNIA W SOSW NR 1 W POLICACH 

29 października 2020 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  

w Policach odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia. Przebieg wydarzenia ze względu 

na pandemię, różnił się od uroczystości w latach ubiegłych. Obowiązujące obostrzenia 

uniemożliwiły obecność rodziców i innych ważnych gości, a część uczniów uczestniczyła 

w wydarzeniu w formie zdalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/rozstrzygniecie_konkursu_moj_zawod_-_moja_pasja-2320.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/rozstrzygniecie_konkursu_moj_zawod_-_moja_pasja-2320.html
http://soswdnr.pl/moj-zawod-moja-pasja-wyniki-konkursu/
http://poradniapolice.pl/final-konkursu-moj-zawod-moja-pasja/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/pasowanie-na-ucznia/ 

 

 

PAŹDZIERNIK 2020 

 26.10.2020 - FESTIWAL FILMOTEKI W BIAŁEJ 

26 października 2020 r. odbyła się uroczysta Gala otwarcia Festiwalu Filmoteki Szkolnej. 

Festiwal zrealizowany został w wirtualnej formule, co dało możliwość uczniom 

uczestniczenia w nim w bezpieczny sposób. Wszyscy chętni uczestnicy mogli wziąć udział  

w masterclassach, w pokazach filmowych oraz w wirtualnym zwiedzaniu instytucji 

zajmujących się filmem. 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/festiwal_filmoteki_szkolnej_w_bialej%21-

2292.html 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/festiwal_filmoteki_szkolnej-2296.html 

 

http://soswdnr.pl/pasowanie-na-ucznia/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/festiwal_filmoteki_szkolnej_w_bialej%21-2292.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/festiwal_filmoteki_szkolnej_w_bialej%21-2292.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/festiwal_filmoteki_szkolnej-2296.html


 19.10.2020 – DZIEŃ ZIEMNIAKA 2020 

Październik to miesiąc w którym jak co roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu obchodzili Dzień Pieczonego 

Ziemniaka. Uczniowie wraz z nauczycielami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

zebrali się przy ośrodkowym ognisku, przy którym nie zabrakło quizów, zabaw, 

poczęstunku i miłej atmosfery. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_ziemniaka_2020.html 

 

 

 16.10.2020 - SREBRNY MEDAL DLA UCZENNICY ZESPOŁU SZKÓŁ 

16 października uczennica klasy 7PB Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 

zdobyła srebrny medal na mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów do lat 15. Młoda 

mistrzyni jest zawodniczką AKD „Promień” Police. 

http://soswtanowo.pl/news/dzien_ziemniaka_2020.html


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

2294.html 

 

 

 14.10.2020 – DZIEŃ NAUCZYCIELA W SOSW W TANOWIE 

Z okazji Dnia Nauczyciela został przygotowany specjalny filmik. W tym roku pandemia 

nie pozwoliła na tradycyjne obchody tego święta, dlatego powstało wyjątkowe nagranie 

z życzeniami dla wszystkich pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Tanowie. Swój udział w niespodziance mieli przede wszystkim 

uczniowie, którzy dołożyli wiele starań do stworzenia muzycznego prezentu. 

 Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sVPm1yB0bco&feature=youtu.be 

 

 

 14.10.2020 - STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZENNICY 
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO  

Uczennica klasy 2 LO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Policach 

otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Przyznawane jest ono uczniom, którzy 

otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole 

średnią ocen lub wykazując szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie 

wiedzy. 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogromny_sukces_oliwii_styczyszyn-2294.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogromny_sukces_oliwii_styczyszyn-2294.html
https://www.youtube.com/watch?v=sVPm1yB0bco&feature=youtu.be


, 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://soswdnr.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/ 

 

 

 09.10.2020 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „NARODOWE CZYTANIE” 

9 października 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu pn. „Narodowe Czytanie”, który został 

zorganizowany przez Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach. 

Konkurs został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji, nad którą patronat 

honorowy sprawowała Para Prezydencka i był skierowany do wszystkich mieszkańców 

Powiatu Polickiego. Uczestnicy mieli za zadanie dostarczyć nagranie przeczytanego przez 

siebie fragmentu dramatu Juliusza Słowackiego pod tytułem „Balladyna”. II miejsce  

ex aequo zajęli: wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży 

oraz uczniowie kl. 7 PN ze Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 9. III miejsce zajęła uczennica Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 

w Policach. 

http://soswdnr.pl/stypendium-prezesa-rady-ministrow/


Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

https://policki.pl/ogloszenie-wynikow-konkursu-narodowe-czytanie/ 

https://policki.pl/konkurs-narodowe-czytanie-rozstrzygniety/ 

 

 

 02.10.2020 - ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

2 października 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza obchodzili 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę 

mnożenia znają”. Wszyscy ochotnicy mieli możliwość powalczenia o tytuł „Eksperta 

Tabliczki Mnożenia”. Mistrzem tabliczki mnożenia została uczennica klasy 7PA. 

 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

2277.html 

WRZESIEŃ 2021 

 29.09.2020 - OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W BIAŁEJ 

29 września w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach świętowano 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy 

Polskiej Izby Książki. Uczniowie czytali na głos lektury oraz ulubione książki, które 

przynieśli tego dnia do szkoły. 

 

https://policki.pl/ogloszenie-wynikow-konkursu-narodowe-czytanie/
https://policki.pl/konkurs-narodowe-czytanie-rozstrzygniety/
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/swiatowy_dzien_tabliczki_mnozenia_-2277.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/swiatowy_dzien_tabliczki_mnozenia_-2277.html


 

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogolnopolski_dzien_glosnego_czytania_w_
bialej-2274.html 
 

 

 02.09.2019 - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Pandemia koronawirusa spowodowała, że rok 

szkolny 2020/2021 będzie się różnił od poprzednich. W trosce o zdrowie uczniów, 

nauczycieli i rodziców, wraz z pierwszym dzwonkiem obowiązywać będą nowe zasady 

bezpieczeństwa. Placówki Powiatu Polickiego utworzyły wewnątrzszkolne procedury 

funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19. Dezynfekcja rąk, dystans społeczny, 

regularne czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń szkoły – to jedne z głównych zasad nauki  

i pracy w nowej rzeczywistości szkolnej.  

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem: 

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

nia_w_czasie_pandemii_covid-19_-2263.html 

http://soswdnr.pl/procedury-sosw-nr-1-w-okresie-pandemii-covid-19/ 

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

http://soswtanowo.pl/strona/dokumenty_i_publikacje.html 

 

 

 

 

http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogolnopolski_dzien_glosnego_czytania_w_bialej-2274.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/ogolnopolski_dzien_glosnego_czytania_w_bialej-2274.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wewnatrzszkolne_procedury_funkcjonowania_w_czasie_pandemii_covid-19_-2263.html
http://www.zspolice.pl/zspolice/aktualnosci/wewnatrzszkolne_procedury_funkcjonowania_w_czasie_pandemii_covid-19_-2263.html
http://soswdnr.pl/procedury-sosw-nr-1-w-okresie-pandemii-covid-19/
http://soswtanowo.pl/news/rozpoczynamy_nowy_rok_szkolny.html
http://soswtanowo.pl/strona/dokumenty_i_publikacje.html

