KALENDARZ UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH POWIATU POLICKIEGO W ROKU SZKOLNYM
2020/2021

CZERWIEC 2021
• 25.06.2021 – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
25 czerwca 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Policach odbył
się uroczysty apel z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2020/2021. Po wprowadzeniu
pocztu sztandarowego, wręczono świadectwa oraz nagrody uczniom, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki w szkole. Na wyróżnienie zasłużył szczególnie uczeń klasy 1 Szkoły
Branżowej I Stopnia, który ukończył pełen wysiłku Ultramaraton rowerowy:
Pomorska 500.

W dniach 24 i 25 czerwca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży
odbyły się uroczystości kończące Rok Szkolny 2020/21. Pierwsza część, podczas której
miało miejsce m. in. wręczenie wychowankom nagród za osiągnięcia w różnych

konkursach, odbyła się w czwartek. Dla uczniów oraz przybyłych gości przygotowano
wiele artystycznych atrakcji m.in. skecz, wystawy fotografii i rękodzieła, występy
wychowanków. Druga, oficjalna część, w trakcie której uczniowie otrzymali
świadectwa i wyróżnienia, rozpoczęła się w piątek rano.

Uroczyste zakończenie roku odbyło się również w klasach Zespołu Szkół im. Ignacego
Łukasiewicza w Policach. Ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce,
zrezygnowano z tradycyjnego apelu, a uczniowie odbierali świadectwa szkolne i witali
wakacje w swoich klasach lekcyjnych.

25 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Tanowie uczniowie wraz z nauczycielami świętowali uroczyste
zakończenie roku szkolnego. W trakcie wydarzenia pożegnano absolwentów szkoły

oraz pracowników odchodzących na emeryturę. Na tą okoliczność przygotowana
została wyjątkowa prezentacja multimedialna o najpiękniejszych chwilach minionego
roku. Najmłodsi uczniowie wystąpili w inscenizacji wiersza pt. "Wakacje", a plakaty
wykonane przez dzieci przypomniały jak bezpiecznie spędzić letnie miesiące.

• 23.06.2021 – APEL „BEZPIECZNE WAKACJE”
23 czerwca 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Tanowie odbył się apel, który miał na celu przypomnienie zasad
bezpiecznego zachowywania. Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali plakaty,
których tematem było zapobieganie niebezpiecznym sytuacją i ryzykowanym
zachowaniom. Zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w okresie pandemii spotkanie
odbyło się na świeżym powietrzu.

• 22.06.2021 – WIECZÓR ABSOLWENTÓW MOW W TRZEBIEŻY
22 czerwca 2021 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży
zorganizowano wieczór absolwentów. Zaproszonych gości przywitał Dyrektor Marcin
Głuszyk. Starosta Policki Andrzej Bednarek i Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury
Starostwa Powiatowego w Policach Agnieszka Bąk przekazali podziękowania oraz
gratulacje absolwentom trzebieskiego ośrodka. Uroczystość zakończyła część
artystyczna i wspólne pamiątkowe zdjęcie.

• 21.06.2021 – PROJEKT PN. „ZAKOCHAJ SIĘ W CUKIERNICTWIE”
21 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach odbyło się pierwsze
z trzech zaplanowanych spotkań w ramach projektu „Zakochaj się w cukiernictwie”.
Celem spotkania było przedstawienie uczniom klas ósmych kierunków
gastronomicznych. Młodzież miała okazję m. in. wysłuchać opowieści o drodze
zawodowej Mariusza Siwaka, który na co dzień jest szefem kuchni jednej ze
szczecińskich restauracji, a zarazem wystartował w 6 edycji popularnego programu
„Top Chef Polska”. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się również Marek
Jackowski, właściciel marki Bagietka i Artisan.

• 18.06.2021 – SPOTKANIE Z POLICJANTAMI W SOSW NR 1 DNR
18 czerwca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach odbyło się
spotkanie z policjantami Powiatowej Policji w Policach na temat „Bezpiecznych
wakacji”. Podczas spotkania funkcjonariusze policji rozmawiali z uczniami o zasadach
bezpiecznego odpoczynku nad woda i w mieście. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak
ustrzec się przed kradzieżą, w jaki sposób uniknąć cyberprzemocy, jak bezpiecznie
poruszać się po zmroku.

• 17.06.2021 – UCZNIOWIE MOW Z NOWYMI KWALIFIKACJAMI
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, po
zakończeniu kursów zawodowych, uzyskali kwalifikacje zawodowe pn. Monter
zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Kurs kończył się egzaminem
przeprowadzonym przez Zachodniopomorską Izbę Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

• 14.06.2021 – PIKNIK W SOSW W TANOWIE
14 czerwca 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu odbył się piknik, który jest już imprezą cykliczną, mającą na celu
podsumowanie pracy uczniów z Internatu w II semestrze Roku Szkolnego. Podczas
pikniku nie zabrakło tańców i wesołej muzyki, słodkich przekąsek i licznych
konkursów.

• 11.06.2021 – AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE” W SOSW NR 1
W dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie uczniów z klas I-IV Szkoły
Podstawowej, klas 1-3 Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Oddziału Przedszkolnego
z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na temat
„Bezpiecznych Wakacji”. Uczniowie zapoznali się z istniejącymi zagrożeniami zdrowia
i życia podczas letniego wypoczynku. Strażacy przypomnieli dzieciom oraz młodzieży
o zasadach udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowali sposoby udzielania
pierwszej pomocy, a na koniec spotkania przedstawili prezentację o sprzęcie
i pojazdach pożarniczych.

• 09.06.2021 – WARSZTATY DLA RODZICÓW UCZNIÓW SOSW
W dniu 9 czerwca 2021 r. dla rodziców dzieci objętych programem „Za życiem” oraz
Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju w Kompleksie Rehabilitacyjnym odbyły się
warsztaty pt. „Akceptacja Niepełnosprawności Dziecka”. Warsztaty zostały
zorganizowane przez psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, lekarza rehabilitacji
oraz dietetyka. Rodzice otrzymali instruktaże, wsparcie oraz cenne wskazówki od
specjalistów.

• 08.06.2021 – TEATR ROZMAITOŚCI GWITAJCIE
Dnia 8 czerwca br. w ramach projektu: Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu
podstawowym, gimnazjalnym, i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
odwiedził Teatr Rozmaitości Gwitajcie ze swoim najnowszym przestawieniem „Jul
i Jan”.

• 02.06.2021 – ZAWODY SPORTOWE W SOSW NR 1 DNR
W dniu 2 czerwca 2021 r. dla Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów klas pierwszych
Szkoły Podstawowej odbyły się zawody sportowe pod hasłem „Szybcy i zwinni”.
Zawody miały przede wszystkim na celu propagowanie zdrowego stylu życia,
rozwijanie sprawności fizycznej, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej
rywalizacji sportowej.

• 01.06.2021 – DZIEŃ DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ
1 czerwca uczniowie Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach świętowali Dzień
Dziecka. Na uczniowie każdej młodszej klasy czekało wiele przyjemności i atrakcji,
m.in. spacer, lody, konkurencje sportowe.

• 01.06.2021 – DZIEŃ DZIECKA W SOSW NR 1
1 czerwca br. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla
Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach świętowali
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Uroczystość rozpoczął Starosta Policki Pan Andrzej
Bednarek, który wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Panią Beatą Chmielewską
i Przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Panem Cezarym Arciszewskim złożyli
wszystkim uczniom serdeczne życzenia i przekazali słodkie upominki. Dla dzieci
i młodzieży przygotowano wiele atrakcji, m.in. plenerowe kino, lody, bańki mydlane.

MAJ 2021
• 28.05.2021 – „BIAŁA DLA INGI”
28 maja br. w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach odbył się kiermasz
pn. „Biała dla Ingi”. Uczniowie wykazali się wielka wrażliwością, przynosząc do szkoły
swoje książki, zabawki i gry, które zostały zakupione przez innych uczniów w celu
zasilenia skarbonki dla chorej dziewczynki. Dzięki hojności dzieci i rodziców udało się
zebrać 1863,82 zł.

• 28.05.2021- FINAŁ XIV WIERSZOMANII
W dniu 28 maja 2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach odbyła
się uroczystość nagrodzenia laureatów i wyróżnionych dzieci tegorocznego konkursu
„Wierszomania”. Ze względu na trwającą pandemie, konkurs przeprowadzono
w formie online, a Jury wyłoniło zwycięzców oglądając nadesłane filmiki. Patronat
nad wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Policach oraz Kuratorium Oświaty
w Szczecinie.

• 25.05.2021 – KONKURS FOTOGRAFICZNY W SOSW NR 1 DNR
25 maja 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, który był skierowany do
młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych. W jury
oceniającym prace zasiadł Pan Ryszard Budzisz – dyrektor SOSW Nr 1 DRN, Pani
Agnieszka Chabasińska – organizator konkursu, Pan Tomasz Łój – fotograf i kierownik
galerii „OBOK” w Miejskim Ośrodku Kultury oraz Pan Jarosław Dulny – znany
i ceniony fotograf sportowy.

• 13.05.2021 – WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI
W dniu 13 maja 2021 r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach,
których celem było poszerzenie wiedzy o pracy w bibliotece oraz wzbudzenie
zainteresowania literaturą. Dla uczniów przygotowano wiele ciekawych zagadnień,
a wśród nich była prezentacja multimedialna pt. „Od karteczki do książeczki”.

• 06.05.2021 – DENTOBUS
6 maja 2021 r. dzięki inicjatywie Starostwa Powiatowego w Policach, wszyscy chętni
uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Tanowie, mogli wziąć udział w przeglądzie dentystycznym. Była to
kolejna akcja Powiatu Polickiego, która ma na celu promocję ochrony zdrowia oraz
zdrowego trybu życia. Każde dzielny pacjent po wizycie w mobilnym gabinecie
stomatologicznym, otrzymał dyplom i upominek.

• 05.05.2021 - MAJÓWKA W SOSW W TANOWIE
5 maja br. uczniowie i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie spotkali się na majówce z Królem Stasiem,
aby uczcić majowe święto. W tym dniu zaplanowano pieczenie kiełbasek oraz
wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary.

KWIECIEŃ 2021
• 10-11.04.2021 – 2 WIRTUALNY BIEG KORCZAKA
W dniach 10-11 kwietnia 2021 r. odbył się 2 wirtualny Bieg Korczaka. Organizatorami
zawodów byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W wirtualnych zawodach mógł
wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który zgłosił się do biegu przy pomocy
formularza zgłoszeniowego oraz każdy niepełnoletni uczestnik, który uzyskał zgodę
swojego opiekuna prawnego. Dekoracja uczestników odbyła się 22 kwietnia br.
o godz. 16.00 na terenie SOSW Nr 1 DNR.

MARZEC 2021
• 19.03.2021 – DENTOBUS W BIAŁEJ
Na zaproszenie władz Powiatu Polickiego do prowadzonych przez powiat placówek
oświatowych zawita mobilny stomatolog. 19 marca 2021 r. w Zespole Szkół
im. I. Łukasiewicza w Policach odbyła się pierwsza akcja pt. „Aby zdrowy uśmiech
mieć, trzeba tylko chcieć”. Do udziału w akcji zaproszono kilkudziesięciu uczniów klas
1 – 3. Każde dziecko po badaniu stanu zębów otrzymało od organizatorów
pamiątkowy dyplom i upominek.

• 18.03.2021 – KONKURSY MATEMATYCZNE W SOSW NR 1
18 marca 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach odbył się
V Ogólnopolski Konkurs Matematyczny oraz X Wojewódzki Konkurs Matematyczny
pt. „Matematyka w historii” dla uczniów Branżowych Szkół Specjalnych I Stopnia.
W konkursie brało udział 11 reprezentacji szkół specjalnych z całej Polski. Uczniowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego otrzymali tytuł laureatów konkursu.

•

05.03.2021 – PROJEKT „ERASMUS” W ZESPOLE SZKÓŁ
Już dwukrotnie uczniowie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
spotkali się z rówieśnikami z Turcji, Włoch i Hiszpanii w ramach projektu pt. „Erasmus
TV International”. Spotkanie odbyło się w formie online i miało na celu
przygotowanie do międzynarodowej wirtualnej wizyty w Polsce, której gospodarzami
będą uczniowie z Białej.

•

03.03.2021 – „DLACZEGO WARTO BYĆ ŻOŁNIERZEM”?
W dniu 3 marca 2021 r. na zaproszenie WKU Szczecin nauczyciele przedmiotu
„Przysposobienie wojskowe” wzięli udział w interaktywnym spotkaniu z młodzieżą
klas VIII pt. „Dlaczego warto być żołnierzem, dlaczego warto być żołnierzem
12. Brygady zmechanizowanej w Szczecinie”? Na pytania młodzieży odpowiadali
żołnierze brygady. Była to również doskonała okazja do zaprezentowania możliwości
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w zakresie ukierunkowania nauki na
zdobycie zawodu żołnierza.

LUTY 2021
•

22.02.2021 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „PRACA LEŚNIKA”
22 lutego 2021 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach wyłoniono
laureatów konkursu plastycznego pn. Praca Leśnika”. Organizatorem konkursu było
Nadleśnictwo Trzebież z siedzibą w Zalesiu. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe za
zajęcie I, II i III miejsca.

STYCZEŃ 2021
• 27.01.2021 – KONKURS „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.

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.

• 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.

• 19.12.2020

-

ROZSTRZYGNIĘCIE

MIĘDZYNARODOWEGO

KONKURSU

Dwie uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci
Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach otrzymały
wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pn. „Kartka urodzinowa dla
Świętego Mikołaja” z okazji 1750 rocznicy urodzin. Na konkurs spłynęło aż 150 prac
z całej Polski oraz z zagranicy.

• 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.

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.

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.

• 19.10.2020 – DZIEŃ ZIEMNIAKA 2020
Październik to miesiąc w którym jak co roku uczniowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego 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.

• 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.

•

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 SzkolnoWychowawczego w Tanowie. Swój udział w niespodziance mieli przede wszystkim
uczniowie, którzy dołożyli wiele starań do stworzenia muzycznego prezentu.

•

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.

,

• 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.

• 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.

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.

• 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.

