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Wrzesień 1994 – czerwiec 1996 
Filia Szkoły Podstawowej nr 1 

 
Dyrektor szkoły - mgr  Danuta Trzeciak 
Wicedyrektor     - mgr Czesława Kalin 

 
Pracę rozpoczęło 14 nauczycieli. 
Naukę rozpoczęło 192  uczniów. 

 
Rok szkolny 1994/1995      Klasy 0 – II 
Rok szkolny 1995/1996     Klasy 0 – III 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wrzesień 1998 – czerwiec 2001 
Filia Szkoły Podstawowej nr 7 

 
Dyrektor szkoły - mgr  Elżbieta Witczak 

Wicedyrektor     - mgr Czesława Kalin 
 

Pracę podjęło 17 nauczycieli. 
Naukę rozpoczęło 256  uczniów. 

 
 

Rok szkolny 1998/1999      Klasy 0 – III 
Rok szkolny 1999/2000      Klasy 0 – III 
Rok szkolny 2000/2001      Klasy 0 – III 

 
Funkcjonowała świetlica, stołówka, biblioteka. Prowadzone były zajęcia 
wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, język angielski, język 
niemiecki. Działała drużyna zuchowa, koło taneczne, koło teatralne, koło 
turystyczno-krajoznawcze. Wydawana była gazeta „Szkolny Głosik”. 
Powstało koło LOP, koło sportowe, gromada zuchowa ,,Chatka Puchatka". 
Odbyły się pierwsze wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zorganizowano 
pierwszy festyn środowiskowy. 

 
 

Wrzesień 1996 – czerwiec 1998 
Filia Szkoły Podstawowej nr 6 

 
Dyrektor szkoły - mgr  Jadwiga Słoboda 
Wicedyrektor     - mgr Czesława Kalin 

 
Pracę rozpoczęło 20 nauczycieli. 
Naukę rozpoczęło 284  uczniów. 

 
Rok szkolny 1996/1997      Klasy 0 – III 
Rok szkolny 1997/1998     Klasy 0 – III 

 
Powstała drużyna zuchowa „Rude kity”. 
Szkoła wzbogaciła się o piękną stołówkę. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wrzesień 2001 
Szkoła Podstawowa nr 6 

 

Dyrektor szkoły - mgr  Anna Gołofit 
Wicedyrektor - mgr Magdalena Cylka 

 

Pracę rozpoczęło 27 nauczycieli. 
Naukę rozpoczęło 360  uczniów. 

 

Rok szkolny:  2001/2002  -  Klasy  0 – V 
Rok szkolny:  2002/2003  i następne  - Klasy  0 – VI 

 
We wrześniu odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2001/2002, 

na którą przybyli goście: zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Bartnik, 
prezydent miasta Kazimierz Nowicki, przedstawiciele powiatu i Urzędu 
Miasta, poseł Stanisław Kopeć, dyrektorzy stargardzkich szkół, rodzice 
uczniów.  

Podczas uroczystości nastąpiło również oficjalne otwarcie rozbudowanej 
i odnowionej szkoły. Filia uzyskała status samodzielnej szkoły. Stała się 
Szkołą Podstawową nr 6.  

„Nowa” szkoła, nowa dyrekcja, liczniejsza kadra pedagogiczna, 
największa liczba uczniów i klas od początku istnienia placówki, nowe plany, 
zadania, wyzwania… 

Bazę szkoły stanowiły: biblioteka, stołówka, świetlica, sala 
przystosowana na potrzeby sali gimnastycznej, klasy nauczania 
przedszkolnego, 4 klasy nauczania zintegrowanego, 6 nowych klas dla uczniów 
klas IV – VI z przeznaczeniem na pracownie: przyrodniczą, matematyczną, 
humanistyczną, językową, komputerową, plastyczno-muzyczną, gabinet 
pedagoga i pielęgniarki. 
Działalność wznowiły koła: teatralne, krajoznawczo-turystyczne, sportowe, 
plastyczne, recytatorskie, redakcyjne, LOP oraz drużyna zuchowa. 
Prowadzono zajęcia pozalekcyjne: logopedyczne, wyrównawcze, reedukacyjne, 
język angielski. 

W roku 2002/2003 nastąpiło uroczyste otwarcie sali komputerowej. 
Rozpoczęliśmy też starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły z klasą. 

W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęliśmy starania o przyznanie szkole 
imienia. W plebiscycie społeczność szkoły wybrała na patrona Jana Brzechwę.  

Rok szkolny 2004/2005 zakończyliśmy bogatsi o nową, 
pełnowymiarową,  zgodną ze standardami salę gimnastyczną. Wkrótce w 
pobliżu szkoły powstał kompleks boisk sportowych. 

Kolejny rok - 2005/2006 rozpoczął się uroczystością związaną z 
nadaniem szkole imienia Jana Brzechwy. Niebawem szkoła uzyskała też 
sztandar.  



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 - WCZORAJ  
 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Brzechwy na osiedlu Pyrzyckim  
w Stargardzie Szczecińskim funkcjonuje od 3 września 2001 roku, ale historia tej 
placówki oświatowej sięga jeszcze kilka lat wstecz, do 1 września 1994 roku. 
Zarząd Miasta podjął wówczas decyzję o utworzeniu szkoły na osiedlu. 
Podyktowana ona była potrzebą umożliwienia nauki dzieciom w młodszym 
wieku szkolnym tu na miejscu, bez konieczności dojazdu do centrum miasta. Do 
tej pory uczniowie klas 0 - III musieli dojeżdżać do Szkoły Podstawowej nr 1, 
znacznie oddalonej od miejsca ich zamieszkania. Dobrym rozwiązaniem okazało 
się powołanie na osiedlu filii tej szkoły. Od dawna czekali na to rodzice i dzieci. 
Na potrzeby Filii Szkoły Podstawowej nr 1 zaadaptowano piętrowy budynek 
należący do Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przy ulicy Armii Krajowej 1. 

1 września 1994 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego, 
która zapoczątkowała wieloletnią działalność placówki. Pierwszy rok szkolny 
rozpoczęło 192 uczniów klas 0 – II skupionych w ośmiu oddziałach. Pracę 
podjęło 14 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. W szkole było wówczas sześć 
klas, niewielka sala gimnastyczna, salka do zajęć dodatkowych, świetlica, 
biblioteka, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, szatnie            
i toalety.  

Dwa lata później przyszedł czas na zmiany. 2 września 1996 roku 
rozpoczęliśmy pracę jako Filia Szkoły Podstawowej nr 6. Liczba uczniów 
wzrosła do 284. Szkoła wzbogaciła się o stołówkę.  

Po kolejnych dwóch latach - 1 września 1998 roku - znowu zmieniliśmy 
szkołę macierzystą. Tym razem zostaliśmy częścią Szkoły Podstawowej nr 7, jak 
się później okazało, na trzy kolejne lata.  

W roku szkolnym 2000/2001 mieliśmy już 12 oddziałów klasowych. 
Działała świetlica, biblioteka, stołówka. Prowadzono dla uczniów zajęcia 
wyrównawcze, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, język angielski i niemiecki. 
Działało koło taneczne, teatralne, krajoznawczo-turystyczne, sportowe. 
Powstało koło LOP oraz drużyna zuchowa „Chatka Puchatka". Odbyły się 
pierwsze w historii placówki wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wydawana 
była gazetka „Szkolny Głosik”. Zorganizowano pierwszy festyn środowiskowy 
dla całej społeczności szkolnej oraz mieszkańców osiedla.  

W roku szkolnym 2000/2001 Zarząd Miasta podjął kolejną przełomową dla 
placówki decyzję o rozpoczęciu rozbudowy szkoły na osiedlu. W ciągu kilku 
miesięcy powstał nowy, dwukondygnacyjny budynek z sześcioma klasami oraz 



zapleczem administracyjnym i sanitarnym, połączony z już istniejącym budynkiem 
głównym.  

3 września 2001 roku rozpoczął się nowy, samodzielny etap w dziejach 
szkoły. Odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2001/2002, na którą 
przybyli m.in. zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Bartnik, prezydent miasta 
Kazimierz Nowicki, przedstawiciele powiatu i miasta, poseł Stanisław Kopeć. 
Podczas tej uroczystości nastąpiło również oficjalne otwarcie rozbudowanej szkoły. 
Filia stała się pełną szkołą podstawową - Szkołą Podstawową nr 6. Zmieniła swój 
wizerunek i uzyskała status samodzielnej placówki. Bazę szkoły stanowiły: 
biblioteka, stołówka, świetlica, sala przystosowana na potrzeby sali gimnastycznej, 
klasa nauczania przedszkolnego, 4 klasy nauczania zintegrowanego, 6 nowych klas 
dla uczniów klas IV – VI z przeznaczeniem na pracownie: przyrodniczą, 
matematyczną, humanistyczną, językową, komputerową, plastyczno – muzyczną 
oraz gabinet pedagoga i pielęgniarki.  
Naukę rozpoczęło 360 uczniów w 15 klasach 0 - V. Pracę podjęło 27 nauczycieli i 8 
pracowników obsługi.

W roku 2002/2003 nastąpiło uroczyste otwarcie sali komputerowej. 
Rozpoczęliśmy też starania o uzyskanie Certyfikatu Szkoły z klasą.  
Po zrealizowaniu wybranych przez nas sześciu zadań: Szkoła bez przemocy, 
Uczniowie w centrum uwagi,   Czego    będziemy   uczyć   i  wymagać?, Nasza 
mała i wielka ojczyzna, Festiwal nauki, Uczniowie wchodzą do Europy, w grudniu 
2003 roku uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły z klasą. W kolejnej edycji programu 
udział wzięło czworo nauczycieli uzyskując tytuł Nauczyciela z klasą. 

Następnym krokiem było rozpoczęcie starań o przyznanie szkole imienia.  
W przeprowadzonym plebiscycie społeczność szkoły wybrała na patrona Jana 
Brzechwę. 31 maja 2005 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania 
szkole imienia. Wkrótce też – 1 października 2005 roku, szkoła uzyskała sztandar. 

Rok szkolny 2004/2005 zakończyliśmy bogatsi o nową, piękną salę 
gimnastyczną. W nowym skrzydle, oprócz sali z zapleczem sanitarno – 
higienicznym, znalazły się też dodatkowe pomieszczenia. Zaadaptowano je na 
bibliotekę, pracownię komputerowo – językową oraz salę do zajęć logopedycznych. 
Podjęto nowe plany, tym razem dotyczące budowy kompleksu boisk sportowych.  

Kolejny rok szkolny – 2005/2006 - rozpoczął się uroczystością związaną  
z nadaniem szkole imienia Jana Brzechwy. Odsłonięto tablicę patrona ufundowaną 
przez rodziców. 



Szkoła przez lata systematycznie rozwijała się i zmieniała, zarówno 
wewnętrznie, w swoich działaniach, pracy, osiągnięciach, jak i całkiem dosłownie - 
w wyglądzie zewnętrznym. „Rozrastała” się, zyskiwała nowe budynki, 
pomieszczenia, wyposażenie. Przybywało uczniów i nauczycieli. Rosła liczba 
przyjaciół i sympatyków szkoły. Powiększał się krąg współpracujących instytucji. 
Utrwalały się zwyczaje, powstawały tradycje. Mijały lata … 
 

*  *  *  * *  * *  *  *  *  *  * 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 – DZISIAJ 
 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim 
położona jest w znacznej odległości od centrum - na osiedlu Pyrzyckim, które 
jeszcze   niedawno   było   typową  m„sypialnią” miasta, a dzisiaj zaczyna się 
zmieniać i intensywnie rozrastać. Szkoła ma 14 lat i jest najmłodszą podstawówką 
w mieście.  Jako   placówka   oświatowa   funkcjonuje już 21 rok. Ma wiele tradycji   
 i zwyczajów.   Posiada   zróżnicowaną  ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb  
i zainteresowań uczniów. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zdolności 
oraz realizowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Kształtuje u uczniów 
postawy prozdrowotne,   proekologiczne i   prospołeczne.  Współpracuje z rodzicami  
i środowiskiem lokalnym.  
Posiada liczne certyfikaty:  
-Certyfikat Szkoły z klasą – 17.12.2003 r., 
-Certyfikat Szkoły bez przemocy – 22.06.2007 r., 
-Certyfikat Szkoły promującej zdrowie przyznany na okres 2011 - 2016 – 
25.10.2011 r., 
-Certyfikat Dobrego Serca – 2013 r., 
-Certyfikat Nauczyciela z klasą – 2006/2007. 
Jest szkołą bezpieczną, kameralną, przyjazną, przytulną, kolorową, zadbaną, 
nowoczesną. Ma udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Otoczona jest 
zielonym, systematycznie ukwiecanym i zakrzewianym terenem. Posiada ładnie 
zaprojektowane, zadbane patia do prowadzenia lekcji i odpoczynku w czasie 
przerw. Zagospodarowanie terenów wokół szkoły, patia i skalniaki realizowane 
było jako projekt własny szkoły w ramach programu: „Z ekologią za pan brat – 
edukacja w naturze”.  



W naszej szkole żaden uczeń nie pozostaje anonimowy czy pozostawiony 
sam sobie. Te walory sprawiają, że o przyjęcie dzieci do naszej szkoły ubiega się 
wielu rodziców uczniów spoza rejonu.  

W roku szkolnym 2014/2015 w szkole działa 14 oddziałów klasowych, do 
których    uczęszcza   309    uczniów:   169   uczy s ię w ośmiu klasach I – III i 140  
w sześciu klasach IV – VI. W szkole funkcjonują też cztery oddziały przedszkolne 
skupiające 93 dzieci. Zatrudnionych jest 27 nauczycieli. Bazę szkoły stanowi 11 sal 
lekcyjnych, sala do zajęć logopedycznych i socjoterapeutycznych, zgodna ze 
standardami sala  gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno - higienicznym, 
świetlica,   sala    zabaw,    dwie     pracownie    komputerowe     współfinansowane  
z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS. W   obu pracowniach   do   dyspozycji 
uczniów są 33 komputery.   Jedenaście z    nich zostało    zakupionych przez  szkołę 
dzięki wsparciu rodziców i  sponsorów.    Wykorzystuje się    dwa serwery,  skanery, 
drukarki laserowe, laptopy oraz projektory. W  bibliotece jest Internetowe   Centrum 
Informacji Multimedialnej ICIM – 4 stanowiska komputerowe,      oprogramowanie 
oraz    wielofunkcyjne    urządzenie    sieciowe.  Szkoła   ma    rozbudowaną   stronę 
internetową. W klasach IV – VI funkcjonuje dziennik  elektroniczny.  Sale lekcyjne 
wyposażone są w telewizory,   odtwarzacze,   magnetofony, komputery,   projektory  
i pomoce dydaktyczne ułatwiające procesy nauczania i uczenia się. W szkole  działa 
gabinet pielęgniarki, pedagoga    i  psychologa. Jest stołówka,   są szatnie,   łazienki, 
toalety.    Przy    szkole    jest    plac    zabaw    dla    dzieci   oraz  kompleks szkolno  
środowiskowych    boisk    sportowych  z możliwością korzystania z bieżni, skoczni, 
skateparku.  

W szkole dużą wagę przykłada się do rozwijania zainteresowań i pasji 
uczniów. Diagnozuje się ich potrzeby i możliwości, udziela pomocy i wsparcia. 
Działają różnorodne koła zainteresowań, mające na celu wszechstronny rozwój 
uczniów, poszerzanie ich wiedzy, pogłębianie i uzupełnianie wiadomości  
i umiejętności. Wśród nich m.in.: koło języka polskiego, języka   angielskiego, 
historyczne, informatyczne, artystyczne, plastyczne, orgiami, teatralne, 
krajoznawczo-turystyczne SKKT, sportowe, gry i zabawy ruchowe, zabawy 
logopedyczne, czytelnicze: „Wspólne bajanie”, matematyczne: „Łamigłówki mądrej 
główki”. Sprawnie i z dużym zaangażowaniem działa Szkolny Samorząd 
Uczniowski. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć wynikających z KN 
Art. 42     prowadzone    są    zajęcia     rozwijające   i    uzupełniające    wiadomości  



i umiejętności, przygotowujące uczniów do sprawdzianów, wspomagające, 
wyrównujące zaległości: zajęcia rozwijające, uzupełniające, usprawniające, 
adaptacyjno-integracyjne, wspomagające, przygotowujące do sprawdzianów  
z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody, zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne, zajęcia z psychologiem. Dodatkowo w obrębie Programu 
miejskiego „Szkoła, Rodzina, Środowisko” prowadzone są zajęcia sportowe, 
specjalistyczne, uzupełniające z języka polskiego  
i matematyki dla klas IV – VI, koło krajoznawczo-turystyczne. 

W szkole zrealizowano projekty współfinansowane przez Unię Europejską: 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół 
podstawowych”, „Gimnastyka Umysłu w ramach projektu „Inwestycja  
w edukację uczniów szkół podstawowych”, „Pracownie komputerowe dla szkół” 
oraz program profilaktyki uniwersalnej Ośrodka Rozwoju Edukacji - „Unplugged” - 
adresowany do uczniów w wieku 12-14 lat i ich rodziców. Jego celem jest 
ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych. 

Szkoła uczestniczy w wielu akcjach edukacyjnych, ekologicznych, 
charytatywnych, humanitarnych: zbiórka zakrętek dla chorych dzieci, zbiórka 
karmy dla zwierząt, „Góra grosza”, „Warto być dobrym”, „Serce – na pomoc chorym 
i potrzebującym”, „Złotówka dla dzieci z Afganistanu”, „Szkoło – pomóż  
i ty”, „Adopcja na odległość”, „Sprzątanie świata”, „Cała Polska czyta dzieciom”, 
„Ja odżywiam się zdrowo”, „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”. Co roku 
organizowany jest festyn środowiskowy we współpracy z rodzicami naszych 
uczniów i absolwentów oraz instytucjami lokalnymi.  

Realizowane są programy ogólnoszkolne, własne oraz innowacje:  
„Szkoła promująca zdrowie”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”, 
„Bezpieczny uczeń”, „Od grosika do złotówki”, „Bank z klasą”, „Mleko dla szkół. 
Mleko dla zdrowia”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Owoce w szkole”, „Śniadanie 
daje moc”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Spójrz 
inaczej”; 
-„Program współpracy z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasach  
0 i I”, - „JA – TY – MY”, -„Program pracy z uczniem mającym trudności  
w nauce matematyki”, „Fraktale”, 
- „Wesoła matematyka”, „Przez zabawę do wiedzy matematycznej”,  
- „W swojej szkole jesteś Kimś”, „Bądźmy razem a nie osobno”, 
- „Od samorządu klasowego do parlamentów świata.  



-„W świecie dobrych wartości”, 
„Z ekologią za pan brat – edukacja w naturze”, 
„Polska, Europa, Świat, Człowiek”. 

Organizowane są szkolne konkursy wiedzy i umiejętności oraz cykliczne 
imprezy naukowe i sportowe, m.in. Tydzień Humanistyczny, Tydzień Języków 
Obcych, Tydzień Matematyczny, Tydzień Zdrowia, Dzień Sportu, Dni 
Bezpiecznego Internetu, Dzień Życzliwości, Dzień Tolerancji 

Od lat przygotowujemy też konkursy międzyszkolne dla stargardzkich szkół: 
-„Zdrowy świat – zdrowy człowiek” - o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, 
-„Brzechwa nie tylko dla najmłodszych”- recytatorski. 

Organizujemy liczne wycieczki integracyjne, rekreacyjne, edukacyjne, 
turystyczno-krajoznawcze, przyrodnicze; wyjazdy do ogrodów dendrologicznych  
i ośrodków ekologicznych, do teatru, opery, SCK, Muzeum, Książnicy. 

Podejmowane    działania    dydaktyczne,      wychowawcze    i    opiekuńcze, 
różnorodność   i     wieloaspektowość   oddziaływań sprzyjają osiąganiu    wysokich 
wyników i  sukcesów przez   wszystkich uczniów.   Średni   wynik   szkoły   za rok 
2013/2014 wyniósł 4,6. W klasach młodszych 31 % uczniów szczególnie wyróżniło 
się w nauce.  
W klasach starszych 46 % uczniów osiągnęło wyniki 4,75 i wyższe. 35 %   uczniów 
starszych otrzymało wzorową ocenę z zachowania, a 36,5 %     ocenę bardzo  dobrą. 
Frekwencja roczna w klasach I – III wyniosła 93,2 %, a w klasach IV – VI – 91,5 
%.   Nasi    uczniowie,    starsi   i   młodsi,   systematycznie osiągają wysokie wyniki 
w konkursach,   zawodach   i  olimpiadach ogólnopolskich, powiatowych, gminnych, 
miejskich i szkolnych.  

Działania szkoły ukierunkowane są na kształtowanie uczniów dociekliwych, 
samodzielnych   w   myśleniu   i   działaniu,   odpowiedzialnych   za  własne wyniki  
w nauce, aktywnych, twórczych, otwartych, tolerancyjnych, respektujących prawa 
człowieka oraz normy i zasady samorządności, przewidujących skutki swoich 
działań, dbających o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz o środowisko, 
świadomych zagrożeń współczesnego świata, dążących do sukcesu i samoakceptacji. 

Szkoła osiąga założone główne cele.  
-Wspiera wszechstronny rozwój ucznia. 
-Rozwija możliwości i indywidualne zdolności twórcze, zainteresowania i pasje. 
-Wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki. 
-Tworzy warunki do różnorodnej działalności uczniów na terenie szkoły.  



-Umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolności osiągania wartości  
i trudnych celów. 
-Buduje atmosferę bezpieczeństwa i zaufania.  
-Uczy tolerancji. 
-Promuje zasady zdrowego stylu życia i ekologii.  
-Rozwija umiejętności społeczne przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we 
współdziałaniu w grupie rówieśniczej.  
-Przeciwdziała dyskryminacji. 
-Udziela wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyrównuje szanse 
edukacyjne. 
Priorytetem jest troska o wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów  
w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, kształtowanie postawy ukierunkowanej 
na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. 

Szkoła dostrzega szanse i korzyści wspólnego działania i dlatego podejmuje 
współpracę z licznymi instytucjami. Naszymi partnerami są: 
-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 
-Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, -Urząd Miejski, 
-Państwowa Straż Pożarna, -Komenda Powiatowa Policji, 
-Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 
-Książnica, -Stargardzkie Centrum Kultury, -Młodzieżowy Dom Kultury, 
-Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Stargardzie Szczecińskim, 
-ZCDN w Szczecinie, -PODN w Stargardzie Szczecińskim,  
-Wydawnictwo „Nowa Era”, -OPERON, 
-Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, 
-Młodzieżowy Ośrodek Sportowy MOS, 
-Wojewódzki Związek Sportowy, kluby sportowe /Błękitni, Spójnia, Pomorze/, 
-Bank PKO BP oddział w Stargardzie Szczecińskim, 
-Szkoła Tańca Astra, -Szkoła Tańca Save The Beat, 
-Klub KARATE KAMIKAZE, 
-Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Szczeciński, 
-Kuratorzy Rodzinni, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Asystenci Rodziny, 
-Parafia Przemienienia Pańskiego, 
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, 
-Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim, 
-Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 
-Klub Garnizonowy w Stargardzie Szczecińskim,  
-Jednostka Wojskowa w Witkowie, -PCK, -Caritas, -Klub AA „Ala”, 
-MPGK, -PTTK, -Nadleśnictwo Kliniska, 



-Grupa Robocza Promyk, -Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Szkoła może też poszczycić się gronem przyjaciół: 

-Pan Ryszard Wieczorek– piekarnia Bagietka 
-Pan Krzysztof Wilk – dowódca Jednostki Wojskowej w Witkowie, 
-Pani Małgorzata i Pan Sławomir Maksymowicz, 
-Pan Sylwester Szczurowski, -Pani Janina Borowska, -Pani Beata Radziszewska, 
-Pani Alina Główczyńska, -Pan Ryszard Wasiłek, -Pan Tomasz Gurak, 
-Pan Krzysztof Koziorowicz, -Pan Przemysław Momot, -Pan Krzysztof Sawicki, 
-Pan Sławomir Proszkiewicz, -Pan Sławomir Hoszczaruk, 
-Pan Wojciech Bartczak, -Pan Wiesław Jurczyk, -Pan Tomasz Weber, 
- Szkoła Tańca STB – Agnieszka Gołofit-Sawicka i Paweł Sawicki 

 
*  *  *  * *  * *  *  *  *  *  * 

 
CERTYFIKATY 
-Certyfikat: Szkoła z klasą – 17.12.2003 r., 
-Certyfikat: Szkoła bez przemocy – 22.06.2007 r., 
-Certyfikat: Szkoła promująca zdrowie -25.10.2011 r., 
-Certyfikat Dobrego Serca – 2013 r., 
-Certyfikat Nauczyciela z klasą – 2006/2007. 
 
PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UE 
-„Pracownie komputerowe dla szkół” 
-„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół 
podstawowych”   
„Gimnastyka Umysłu” w ramach projektu: „Inwestycja w edukację uczniów szkół 
podstawowych”  
 
AKCJE 
-„Warto być dobrym” 
-„Góra grosza”, „Adopcja na odległość” 
-„Sprzątanie świata”, -„Dzień Ziemi” 
-zbiórka zakrętek dla chorych dzieci 
-zbiórka karmy dla zwierząt  
-„Cała Polska czyta dzieciom” 
-„Dni Bezpiecznego Internetu” 
-„Serce – na pomoc chorym i potrzebującym”,  
-„Złotówka dla dzieci z Afganistanu”,  



-„Szkoło – pomóż i ty”, „Ja odżywiam się zdrowo”. 
 
PROGRAMY OGÓLNOSZKOLNE 
-„Szkoła promująca zdrowie” 
-„Bezpieczna szkoła”, -„Bezpieczny uczeń” 
-„Szkoła bez przemocy” 
-„Od grosika do złotówki”, -„Bank z klasą” 
-„Mleko dla szkół. Mleko dla zdrowia” 
-„Owoce w szkole”, -„Śniadanie daje moc” 
-„Nie pal przy mnie, proszę” 
-„Moje miasto bez elektrośmieci” 
„Unplugged”                
 
 
PROGRAMY WŁASNE 
-„Program współpracy z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę w klasach 0 i I” 
-„Program pracy z uczniem mającym trudności w nauce matematyki” 
-„Wesoła matematyka”, -„Fraktale” 
-„Przez zabawę do wiedzy matematycznej” 
-„W swojej szkole jesteś Kimś” 
-„Bądźmy razem a nie osobno”, -„JA – TY – MY” 
-„Od samorządu klasowego do parlamentów świata. W świecie dobrych wartości” 
 
INNOWACJE 
-„Z ekologią za pan brat – edukacja w naturze”.  
-„Polska, Europa, Świat, Człowiek” 
 
KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE 
-„Zdrowy świat – zdrowy człowiek” 
-„Brzechwa nie tylko dla najmłodszych” 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE I KOŁA ZAINTERESOWAŃ 
-zajęcia rozwijające, -zajęcia uzupełniające,  
-zajęcia usprawniające, -zajęcia wspomagające, 
-zajęcia adaptacyjno-integracyjne, 
-zajęcia socjoterapeutyczne, 
-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
-zajęcia z programu „Szkoła, rodzina, środowisko”, 



-przygotowanie do sprawdzianów  
/język polski, język angielski, matematyka, przyroda/, 
-gimnastyka korekcyjna, -gry i zabawy ruchowe, -koło sportowe, 
-zabawy logopedyczne 
-„Wspólne bajanie” 
-„Łamigłówki mądrej główki” 
-koło artystyczne, plastyczne, orgiami, „”Igłą malowane” 
 koło teatralne 
-koło języka polskiego, -koło języka angielskiego 
-koło informatyczne 
-koło krajoznawczo-turystyczne SKKT        
 

 
 

PRZYJACIELE  
SZKOŁY 

-Pan Ryszard Wieczorek – piekarnia Bagietka 
-Pan Krzysztof Wilk – dowódca Jednostki Wojskowej w Witkowie, 

-Pani Małgorzata i Pan Sławomir Maksymowicz, 
-Pan Sylwester Szczurowski, 

-Pani Janina Borowska, 
-Pani Beata Radziszewska, 
-Pani Alina Główczyńska, 

-Pan Ryszard Wasiłek, 
-Pan Tomasz Gurak, 

-Pan Krzysztof Koziorowicz, 
-Pan Przemysław Momot, 

-Pan Sławomir Proszkiewicz, 
-Pan Sławomir Hoszczaruk, 

-Pan Wojciech Bartczak, 
-Pan Wiesław Jurczyk, 

-Pan Tomasz Weber, 
-Pan Krzysztof Sawicki, 

-Szkoła Tańca STB- 
 Pani Agnieszka Gołofit - Sawicka i Pan Paweł Sawicki 

 
              

PARTNERZY SZKOŁY 



-Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, 
-Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, 

-Urząd Miejski, 
-Państwowa Straż Pożarna, 

-Komenda Powiatowa Policji, 
-Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 

-Książnica, -Stargardzkie Centrum Kultury, 
-Młodzieżowy Dom Kultury, 

-Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Stargardzie Szczeciński, 
-ZCDN w Szczecinie, -PODN w Stargardzie Szczecińskim, 

-Wydawnictwo „Nowa Era”, -OPERON, 
-Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu, 

-Młodzieżowy Ośrodek Sportowy MOS, 
-Wojewódzki Związek Sportowy, kluby sportowe 

/Błękitni, Spójnia, Pomorze/, 
-Bank PKO BP oddział w Stargardzie Szczecińskim, 
-Szkoła Tańca Astra, -Szkoła Tańca Save The Beat, 

-Klub KARATE KAMIKAZE, 
-Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Szczeciński, 

-Kuratorzy Rodzinni, Sąd Rodzinny i Nieletnich, 
-Asystenci Rodziny, 

-Parafia Przemienienia Pańskiego, 
-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, 

-Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 
-Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Barzkowice, 

-Klub Garnizonowy w Stargardzie Szczecińskim, 
-Jednostka Wojskowa w Witkowie, 

-PCK, -Caritas, -Klub AA „Ala”, 
-MPGK, -PTTK, 

-Nadleśnictwo Kliniska, 
-Grupa Robocza Promyk,, 

-Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 

******************************************* 
      Opracowała: Ż. Wieteska-Zygoń 

 


