
NASZA SZKOŁA
Zespół Placówek Oświatowych                                                  

im. Aleksandra Doby   w Iwięcinie 





W skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Aleksandra Doby  wchodzi:

➢ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pod Kogucikiem”

➢ Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie:

➢ Oddział zerowy dla 5 i 6 latków 

➢ Pierwszy etap edukacyjny kl. I - III 

➢ Drugi etap edukacyjny kl. IV - VII 

W okresie wakacji letnich w szkole działa Szkolne Schronisko Młodzieżowe 
im. Kazimierza Nowaka.

W roku szkolnym 2016/2017 Społeczność Szkoły stanowiło 105 uczniów i 16 
pracowników.



Szkoła posiada:

➢ Plac zabaw dla dzieci młodszych
➢ Wielofunkcyjne boisko do koszykówki i siatkówki
➢ Boisko trawiaste do piłki nożnej
➢ Ogród szkolny
➢ Salę gimnastyczną
➢ Salę informatyczną
➢ Pracownię komputerową
➢ Świetlicę szkolną
➢ Stołówkę
➢ Wirydarz wzorowany na średniowiecznych ogrodach cysterskich
➢ Izbę cysterską
➢ Park szkolny ze ścieżką edukacyjną
➢ Stację meteorologiczną



NAUCZANIE

W szkole zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która
uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz na bieżąco
poszerza swój warsztat pracy.

W czasie prowadzonych zajęć wykorzystywane są głównie metody
aktywizujące oraz TIK i IBSE, a także elementy oceniania kształtującego.
W procesie edukacyjnym niezbędny jest sprzęt multimedialny, który
uatrakcyjnia pracę z uczniem i wspomaga proces dydaktyczny.

Organizowane są także dodatkowe formy pracy z uczniem:

➢ warsztaty przedmiotowe

➢ wycieczki tematyczne

➢ spotkania

➢ zajęcia dodatkowe.



W szkole realizowane są zadania z zakresu pomocy psychologiczno -
pedagogicznej, które polegają na:

• rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych

W ramach udzielanej pomocy organizowane są różnorodne zajęcia:

✓ zajęcia rewalidacyjne,

✓ zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze,

✓ zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

✓ socjoterapia

✓ terapia pedagogiczna

✓ zajęcia logopedyczne,

✓ koła rozwijające zainteresowania (zajęcia kreatywne, zajęcia teatralne,
zajęcia czytelnicze, sportowe (brazylijskie Jiu-jitsu), zajęcia taneczne,
edukacja ekologiczna)

✓ godziny doradztwa zawodowego,







Wykonanie remontów 

obiektów szkolnych



Razem można więcej … 



NASZE

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podjęliśmy też szereg inicjatyw. Zorganizowaliśmy uroczystości, spotkania
i imprezy, które miały na celu integrację społeczności, zbiórkę pieniędzy na
różne cele oraz przede wszystkim krzewienie ducha współpracy, nauki i dobrej
zabawy:

➢ Spotkanie Wigilijne

➢ Bal Charytatywny

➢ Zbiórka publiczna „ Bezpieczeństwo naszych dzieci”

➢ Akcja charytatywna „Pomoc dla Antosia i Filipa”

➢ Spotkanie Wielkanocne

➢ Gminny Sejmik Ekologiczny

➢ Gminny konkurs matematyczny

➢ Impreza plenerowa „Noc Kupały”.







DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI

Celem akcji jest zrealizowanie projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. W ramach własnych, zgromadzonych środków udało nam
się zamontować czworo drzwi ognioodpornych, wymienić instalację elektryczną
w części pomieszczeń na parterze budynku, zamontować oświetlenie
ewakuacyjne, opracować dokumentację i uzyskać pozwolenie na budowę
zewnętrznych schodów ewakuacyjnych.
Zrealizowano pierwszy etap budowy tj. budowa fundamentu oraz wykucie
otworu i montaż drzwi ognioodpornych na piętrze budynku. Decyzją komendanta
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie zobligowani zostaliśmy do
dostosowania obiektu do warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami tj.
budowy zewnętrznych schodów ewakuacyjnych w terminie do dnia 31 grudnia
2017 r. Przewidywany koszt realizacji zadania w oparciu o przedłożone oferty
wynosi 46,000 zł.

"Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby drugiego człowieka, 

jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie dłoń, pomocną dłoń..."



… nasze największe wyzwanie !

Drzwi do nieba



MULTIMEDIA

Szkoła posiada:

➢ własną stronę internetową

http://www.spiwiecino.szkolnastrona.pl/

profil na facebook - u  Szkoła Podstawowa Iwięcino

➢ blog tematyczny z przedmiotu historia i społeczeństwo dla uczniów klasy  IV  

http://www.terazhistoria4.blogspot.com

http://www.spiwiecino.szkolnastrona.pl/
http://www.terazhistoria4.blogspot.com/


DZIĘKUJEMY

http://www.spiwiecino.szkolnastrona.pl/files/pl/serce-1-1425561705.jpg

