
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PRZYBIERNOWIE

ROK SZKOLNY 2021/2022

Kolejny rok za nami. Zanim wyruszymy na szlaki chcemy podzielić się z Wami tym, co wydarzyło się 
w ciągu tego roku. Na szczęście pandemia nam odpuściła i  ten rok prawie w całości spędziliśmy  
w szkole. Były klasy, które na nowo musiały poznawać się od nowa, bo spędziły dwa lata na nauce
zdalnej.

Co ciekawego się u nas wydarzyło?

1.09.2021r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Wróciliśmy do pracy pełni sił i zapału,
co można było zauważyć na koniec roku szkolnego, kiedy wręczane mieliśmy świadectwa i nagrody.



Nauczyciele organizowali konkursy szkolne  i brali udział w konkurach zewnętrznych.

W przedszkolu zorganizowano następujące konkursy:

- Pisanka, kartka wielkanocna – 87 uczestników, wszyscy nagrodzeni.

- Co można zrobić z plastikowej butelki – 42 uczestników, wszyscy nagrodzeni.

- Portret Mikołaja – 103 uczestników, wszyscy nagrodzeni.

- Jesienne drzewo – 103 uczestników, wszyscy nagrodzeni.

- Owoce na talerzu – 103 uczestników, wszyscy nagrodzeni.

- Konkurs plastyczny na najładniej udekorowaną babkę wielkanocną – 30 uczestników klas 0, wszyscy
nagrodzeni.

W klasach I-III były to:

-  Kartka  bożonarodzeniowa  –  laureaci-  Jessika  Szkolnik,  Milena  Janowicz,  Stanisław  Staszak,
Aleksandra Karczewicz

- Jestem Polakiem i znam symbole narodowe – laureaci –Aleksandra Karczewicz, Aleksandra Klimczyk,
Layla Stanley

- Laurka dla nauczyciela – laureaci – Milena Janowicz, Aleksandra Klimczyk, Aleksandra Karczewicz

Starsza grupa wiekowa ( klasy IV-VIII) zorganizowali:

- Konkurs ortograficzny – laureaci – Julia Rabikowska, Maja Wrzodak, Daria Wołkowiecka, Milena
Słomczewska, Aleksander Smith, Alan Stelmach.



-  Szkolny  konkurs  pięknego  czytania  –  laureaci  –  Adam  Wierzbicki,  Marek  Karczewicz,  Lena
Grzybowska, Milena Słomczewska, Wiktoria Bujalska, Wiktoria Więzowska, 

- List do biblioteki szkolnej- laureaci – Tomasz Leoniec, Bartłomiej Truszkiewicz, Lena Grzybowska.

W październiku w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych dla uczniów
klas czwartych zorganizowany został konkurs literacki pt. „List do szkolnej biblioteki”.

Konkurs  miał  na  celu  utrwalenie  zasad  redagowania  listu  jako  wypowiedzi  pisemnej  oraz
popularyzowanie biblioteki szkolnej. Nauczyciele języka polskiego najpierw przeprowadzili cykl lekcji
na  temat  listu,  następnie  chętni  uczniowie  mogli  spróbować  swoich  sił  w konkursie,  pisząc  list,
którego adresatem była szkolna biblioteka.

 

-  Szkolny  konkurs  recytatorski  –  laureaci  –  Milena  Słomczewska,  Julia  Rabikowska,  Karolina
Chimkowska, Daria Wołkowiecka, 



Uczestniczyliśmy w konkursie organizowanym przez Gminę Przybiernów pt.: „ Słońce i uśmiech dla
dzieci z Ukrainy”. 

W ogólnopolskim konkursie Kangur Matematyczny, gdzie  uczeń klasy 4 Marek Karczewicz otrzymał
wyróżnienie.

 Powiatowym konkursie plastyczno-technicznym „ Ekologiczny dom oczami dziecka”.

W dniach 18.10 – 22.10. 2022 odbyły się konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium
Oświaty w Szczecinie. Nasi  uczniowie uczestniczyli  w zmaganiach z języka polskiego, matematyki,
historii, języka niemieckiego, chemii, geografii, biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie. 

W szkole 29 września odbył się Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, podczas którego nauczyciele 
i wybrani uczniowie czytali książki dla wszystkich uczniów.



05.10.2011 roku  w naszym przedszkolu  odbyło  się  spotkanie  z  panem policjantem z  Posterunku
Policji w Przybiernowie. Tematem spotkania było utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze.  Nasz  gość  przypomniał  numery  alarmowe  i  sytuacje,  w  jakich  należy  z  nich  korzystać.
Funkcjonariusz  opowiedział  o  pracy  policjanta  oraz  pokazał  nam  swoje  wyposażenie  i
umundurowanie, wzbudziło to wielkie zainteresowanie wśród dzieci.  Największą jednak atrakcją był
samochód policyjny, który zaparkował na terenie naszego przedszkola. Najwięcej radości sprawiło
włączenie sygnałów alarmowych. Na zakończenie wizyty przedszkolaki  wręczyły panu policjantowi
podziękowanie.



W dniu 6.10.21r. nasze przedszkole odwiedzili niecodzienni goście. Byli to dwaj strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Przybiernowie. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu,
podczas którego mogły poznać specyfikę pracy strażaka oraz jego umundurowanie. Wielką radość
sprawiło  dzieciom  obejrzenie  z  bliska  nowego  wozu  strażackiego  oraz  zapoznanie  się  z  jego
wyposażeniem.  Na  zakończenie  spotkania  dzieci  wręczyły  strażakom  podziękowania,  a  panowie
odwdzięczyli się słodkościami.



W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej ( 13.10.2022r.) w naszej szkole odbył się uroczysty apel, na
który,  obok  aktualnie  pracujących  nauczycieli  oraz  pracowników  szkolnej  administracji  
i obsługi,  zaproszono również grono emerytowanych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Na  tle  odświętnej  dekoracji  program składający  się  m.in.  z  okolicznościowych  wierszy  i piosenek
zaprezentowały  zgromadzonej  publiczności  uczennice  klasy  VII  b:  Aleksandra  Cieślak,  Michalina
Nadskakulska,  Adrianna  Słomczewska,  Zuzanna  Soja  oraz  klasy  VIII  a:  Milena  Słomczewskai
WiktoriaWięzowska.

„Nauczyciel  to  ktoś,  kto wierzy,  że  dzieci  rodzą się  ze  skrzydłami  i  robi  wszystko,  by  te  skrzydła
rozwinęły i  bezpiecznie odleciały w świat” -  ilustracją tych słów ze scenariusza apelu były solowe
występy  wokalne  Mileny  i  Wiktorii  oraz  pokaz  tańca  w  wykonaniu  Michaliny  Jury  z oddziału
przedszkolnego.

W dniu 3 listopada 2021 r.  uczniowie klasy pierwszej  wraz z wychowawczynią p.  Grażyną Tasarz
przybyli do biblioteki w budynku B, aby wziąć udział w uroczystości pasowania ich na czytelników.

Na początek wysłuchali  bajki pt. „Kozucha-Kłamczucha”, którą z podziałem na role przeczytały dla
nich  uczennice  klasy  VIII  a:  Milena  Słomczewska,  Kasia  Chojnacka,  Dominika  Dopadło,  Wiktoria
Więzowska i Weronika Panuciak. Następnie dziewczynki sprawdziły, czy dzieci uważnie słuchały bajki,
zadając  im  kilka  pytań.  Pierwszaki  chętnie  i poprawnie  na  nie  odpowiadały.  W  dalszej  części
rozmawiały  
z bibliotekarką, panią Elżbietą Radziejewską, o tym, jak należy dbać o książki i  jakie są obowiązki
czytelnika szkolnej biblioteki.

Na koniec nadszedł  najważniejszy moment,  czyli  pasowanie na czytelnika,  którego dokonała pani
wicedyrektor  Elżbieta  Babiarczyk.  Z  jej  rąk  uczniowie  otrzymali  książki  pt.  „Pierwsze  abecadło”,
przekazane szkole w ramach kampanii społecznej „Mała książka – wielki człowiek”.

Dziewczynki  z  klasy  ósmej  wręczały  pierwszakom  pamiątkowe  dyplomy  oraz  własnoręcznie
wykonane  zakładki  do  książek.  Uroczystość  zakończyła  się  wykonaniem pamiątkowego zdjęcia,  a
kolejnego dnia uczniowie stawili się w bibliotece, aby wypożyczyć swoją pierwszą szkolną lekturę.



W dniu 25.11. przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każde
dziecko przyszło do przedszkola ze swoim "milutkim przyjacielem". Można było zobaczyć misie małe,

średnie, duże, brązowe, różowe, białe, niebieskie itd. Wszystkie były śliczne i wyjątkowe.



6 grudnia odwiedził nas Święty Mikołaj i obdarował wszystkich słodką niespodzianką

Dnia 21 marca odbyło się , jak co roku, powitanie wiosny. W tym roku połączone z Dniem Patrona
Szkoły. Odbyły się konkursy, uczniowie przygotowali prezentacje na temat Mikołaja Kopernika. Dzień
zakończyliśmy przemarszem i pysznymi kiełbaskami. 





25  marca  w  naszej  szkole  odbył  się  niezwykły  koncert  instrumentalny  pod  nazwą  "Solidarni  z
Ukrainą". Wraz ze Szkołą Muzyczną "Live"  zbieraliśmy dla przyjaciół z targanej wojną Ukrainy środki
higieniczne, które były biletem wstępu na koncert.



 W grudniu nasi uczniowie włączyli się w akcję „ Murem za polskim mundurem” . Wykonali kartki
świąteczne, które zostały przesłane dla żołnierzy na białoruskiej granicy.

17 grudnia odbył się Maraton geograficzno-historyczny, podczas którego uczniowie całe popołudnie 
i część nocy wykonywali przygotowane przez nauczycieli zadania. Noc zakończyła się krótkim snem.

 W szkole działa aktywnie wolontariat pod kierownictwem Alicji  Chudowolskiej.  Głównym
celem  Szkolnego  Koła  Wolontariatu  jest  kształtowanie  wśród  uczniów  potrzeby  niesienia
dobrowolnej i  nieodpłatnej pomocy innym, rozwijanie otwartości na potrzeby drugiego człowieka
oraz rozwijanie świadomości w zakresie troski ochrony środowiska naturalnego, a także wdrażanie do
działań prospołecznych przez zaplanowanie i przeprowadzenie szeregu akcji charytatywnych. Tak jak 
w poprzednich latach szkole koło wolontariatu ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

Udało  nam  się  nawiązać  współpracę  z  Fundacją  SMA.  Zorganizowaliśmy  kiermasz  ze
słodkościami, z którego dochód w wysokości 564,21 zł zasilił konto fundacji.

Z  okazji  Światowy  Dzień  Świadomości  Autyzmu  zorganizowaliśmy  kiermasz  oraz  gazetkę
dotyczącą tego zagadnienia. 

We współpracy z młodszymi uczniami i  przedszkolakami zorganizowaliśmy zbiórkę karmy  
i gadżetów dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Budnie. 

Zebraliśmy  16 dużych  worków  (po  250  litrów)  plastikowych  nakrętek,  które  zostały
przekazane na dwie zbiórki dotyczące zakupu wózków inwalidzkich.

W dalszym ciągu współpracujemy z  fundacją  Marzycielska  Poczta  zajmującą  się  pisaniem
listów do dzieci dotkniętych ciężkimi chorobami, uniemożliwiającymi wychodzenie z domu.

W dniu 30 stycznia 2022r.  odbył się 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas
którego  uzbieraliśmy  14567,72  zł.  Finał  odbywał  się  jeszcze  pod  rygorem  epidemiologicznym  w
związku z pandemią.  Podobnie jak w poprzednim roku, uczniowie klasy VIII a i VIII b zachowując
wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa przygotowali w swoim czasie wolnym wszystkie niezbędne
materiały  (plakaty,  puszki,  kiermasz,  identyfikatory)  oraz wypromowały  zbiórkę na terenie  gminy
Przybiernów,  dzięki  czemu  tegoroczny  finał  okazał  się  bardzo  dużym  sukcesem.  Dziękujemy
bardzo!!!!



1 kwietnia, czyli w Prima aprilis w naszej szkole odbył się Dzień Bez Plecaka. Śmiechu było co
niemiara dzięki pomysłowości naszych uczniów oraz nauczycieli. W tym dniu, należało zrezygnować 
z  plecaka na rzecz czegokolwiek,  co przyjdzie  nam do głowy,  i  tak plecaki  zastąpiono walizkami,
wózkami  sklepowymi,  koszykami,  transporterami  dla  zwierząt,  taczkami,  garnkami,  kuchenkami
mikrofalowymi,  lodówkami  turystycznymi,  wiaderkami,  skrzynkami  narzędziowymi,  szafkami,
szufladami oraz wieloma innymi nietuzinkowymi przedmiotami.



Dzień  Ziemi  świętujemy  od  1990  roku. W  naszej  szkole  obchodziliśmy  je  tradycyjnie  22
kwietnia. Przygotowany został apel, podczas którego prelekcje na temat wpływu lasów na życie na
naszej  planecie  poprowadziła  przedstawicielka  Nadleśnictwa  Rokita.  Następnie  wyemitowano
prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów naszej szkoły, dzięki którym dowiedzieliśmy
się co to jest zero waste oraz jak prawidłowo segregować śmieci. Doskonałą zabawą okazał się pokaz
mody ekologicznej prezentowanej przez przedstawicieli wszystkich klas.



Uczniowie  klas  trzecich  w  kwietniu  uczestniczyli  w  projekcie  czytelniczym  pt.  „Baśniowy  świat
Andersena”, który miał na celu przede wszystkim popularyzowanie czytelnictwa i promowanie klasyki
literatury światowej. 

W  pierwszej  części  projektu  uczniowie  podczas  lekcji  bibliotecznej  poznali  bliżej  postać  Hansa
Christiana  Andersena.  Obejrzeli  prezentację  poświęconą  pisarzowi  oraz  wysłuchali  fragmentów
książki  biograficznej  pt. „Andersen.  W  poszukiwaniu  szczęścia”.  Ustalono  termin,  w  którym
trzecioklasiści  mieli  samodzielnie  przeczytać  baśnie: Brzydkie  kaczątko,  Calineczka,  Dziewczynka  z
zapałkami, Słowik, Świniopas.

Druga  część  projektu  miała  charakter  konkursowy.  Uczniowie  mogli  wystartować  w typowym
konkursie  czytelniczym,  w  którym  pytania  dotyczyły  znajomości  podstawowych  faktów  z  życia
Andersena oraz znajomości wybranych baśni. 

Odbył się również konkurs plastyczny polegający na przygotowaniu ilustracji do wybranej baśni.



Dnia 1 czerwca zorganizowaliśmy dla dzieci z przedszkola i uczniów szkoły Dzień Dziecka. Odbyły się
zabawy, konkursy, zawody. Nie mogło zabraknąć kiełbasek i pysznego soczku ufundowanych przez
naszą Radę Rodziców.



W szkole dbamy o ekologię. W związku z tym odbyło się kilka działań. „Edukacja ekologiczna
oraz  kształtowanie  postawy  proekologicznej”  zostało  określone  jako  jeden  z  priorytetów
edukacyjnych dla szkół w roku szkolnym 2021/2022. Edukacja ekologiczna dzieci stanowi w czasach
obecnych jedno z najpoważniejszych zadań. Jest to szczególnie istotne, gdyż dziecko z jednej strony
narażone  jest  na  oddziaływanie  zanieczyszczeń  środowiska,  a  z  drugiej  jest  świadkiem  i
obserwatorem  zmian,  jakie  
w tym środowisku zachodzą. 

Ekologia  jest  nauką  zajmującą  się  zależnościami  między  organizmami  roślinnymi  i
zwierzęcymi, w otaczającym środowisku. Słowo ekologia pochodzi od greckiego eko - dom, miejsce
bytowania i logos – nauka. 

Ideą tego programu było budzenie i  rozwijanie więzi  emocjonalnej  z  otaczającą przyrodą,
rozwijanie  świadomości  uczniów  o  potrzebie  ochrony  środowiska  oraz  kształtowanie  postaw
proekologicznych  na  miarę  ich  możliwości  rozwojowych.  Zakres  problematyki  ekologicznej  jest
bardzo szeroki. 

Wdrażając  program  ekologiczny  chcieliśmy  kształcić  u  uczniów,  ich  rodziców  
oraz pracowników placówki postawy takie jak:

 • poczucie moralnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego i społecznego, 

• dostarczyć rzetelnej wiedzy o środowisku naturalno-przyrodniczym,

 • dostarczyć odpowiednich wzorców zachowań,

 • kształtować umiejętność i chęć działania na rzecz środowiska.

W ramach realizacji tego programu udało nam się przeprowadzić 

I „Dzień Ziemi – Dzień Ekologiczny”, w którego programie odbyło się: 

1.  Spotkanie  z  przedstawicielem  Nadleśnictwa  Rokita  dotyczące  ról,  funkcji  lasów,
rozpoznawania różnych gatunków drzew.



2. Pokaz mody ekologicznej.

3. Prezentacje najlepszych prac multimedialnych przygotowanych w ramach konkurów o
tematyce ochrony środowiska i segregowania odpadów.

II Pedagogizacja rodziców podczas spotkania z rodzicami 



III Zajęcia ekologiczne w Nadleśnictwie Rokita dla klas 4-8
1. Sprzątanie świata 

2. Poznanie  specyfiki  pracy  szkółki  drzew,  pracy nadleśnictwa,  zajęcia  ekologiczno-
przyrodnicze oraz sportowe, a na koniec ognisko.







Realizacja  Programu  przyniosła  naszej  placówce  wielorakie  korzyści,  zarówno  w  sferze
organizacyjnej, jak i w dziedzinie szeroko zakrojonej współpracy z lokalnym środowiskiem, rodzicami,
instytucjami  i  innymi  placówkami  oświatowo-kulturalnymi.  Wspólnie  podejmowane  działania
zintegrowały zespół wychowanków i formowały u nich właściwe nawyki i postawy oraz zwrócą uwagę
na ważny problem ochrony środowiska. 

Braliśmy udział w zajęciach prowadzonych w ramach Wojewódzkiego Programu dla Uczniów
Klas I-III Szkół Podstawowych: „Higiena naszą tarczą ochronną”. Jego głównym celem było osiągnięcie
poprawy  zachowań  higienicznych  wśród  najmłodszych  uczniów  w  obszarze  profilaktyki  chorób
zakaźnych.  Dzieci  wzbogaciły  swoją  wiedzę  z  dziedziny  zdrowia  oraz  przyswoiły  i  wdrożyły
prawidłowe  przyzwyczajenia  i  nawyki  higieniczno-  zdrowotne,  biorąc  udział  w  lekcjach,  podczas
których, na podstawie obejrzanych prezentacji multimedialnych, omawiane były zagadnienia: higieny
osobistej,  higieny rąk,  grypy i  koronawirusa. Zdobyte wiadomości uczniowie utrwalili,  rozwiązując
graficzne zadania, krzyżówki, rebusy, zagadki. 

Ważnym  wydarzeniem  w  życiu  szkoły  było  przyznanie  nam  srebrnej   Odznaki  Honorowej  Gryfa
Zachodniopomorskiego za całokształt działalności społecznej na rzecz środowiska lokalnego i rozwoju
Pomorza  Zachodniego.  Odznakę  nadaje  Zarząd  Województwa  w  drodze  uchwały  podjętej  po



zasięgnięciu opinii Komisji Odznaki. Odznakę  tę otrzymaliśmy podczas V Gali Cisów Przybiernowskich
w dniu 11 czerwca 2022

Uroczyste  zakończenie  roku  szkolnego  2021/2022  odbyło  się  24  czerwca  o  godzinie  9:00.  Na
uroczystości byli obecni : wójt Gminy Przybiernów pani Lilia Ławicka, nauczyciele i pracownicy szkoły,
rodzice i najbliższa rodzina.



 Na uroczystości zostały wręczone nagrody specjalne:

 Nagrodę  Wójta  Gminy  Przybiernów  otrzymali   uczniowie  Milena  Słomczewska     i  Alan
Stelmach.



 Nagrodę dyrektora szkoły otrzymał uczeń Michał Szczygieł.
 Nagrodę  rady  pedagogicznej  otrzymały  Wiktoria  Więzowska,  Małgorzata  Zarzycka,   Julia

Brona.
 Nagrodę specjalną ufundowaną przez pielęgniarkę szkolną panią Elżbietę Michalak otrzymała

Iryna Marchenko.

Pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji.

 


