
Zespół Szkół  
im. Emilii Sczanieckiej  

w Szczańcu  
 

jest placówką nowoczesną,  

zapewniającą wysoki poziom nauczania,  

bezpieczną oraz przyjazną  

zarówno uczniom jak i rodzicom. 

„Myślimy o naszej przyszłości, 

a przyszłość zaczyna się dziś.” 
Jan Paweł II 



Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu  

szkoła wiejska licząca 13 oddziałów,  

Publiczna Szkoła Podstawowa  152 uczniów  

Publiczne Gimnazjum Nr 1  87 uczniów 

Szkoła dysponuje:  

  13 gabinetami lekcyjnymi,  

  salą komputerową z 24 stanowiskami,  

  biblioteką wyposażoną w komputery,   

  rozbudowaną salą gimnastyczną,   

  świetlicą 

  kuchnią i stołówką  

  kompleksem boisk „Orlik”.  



MISJA: 
Jesteśmy szkołą: 

 Dbającą o wysoki poziom i profesjonalizm pracy pedagogicznej, zatrudniającą 

wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, przestrzegających zasad etyki  

zawodowej. 

 Pracującą w atmosferze odpowiedzialności uczciwości i dążenia do sukcesu,  

towarzyszącą uczniowi w drodze do poznania i spełnienia siebie. 

 Dbającą o współpracę nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 Wzmacniającą poczucie tożsamości i wspólnoty narodowej, umożliwiającą  

uczestnictwo w kulturze regionalnej i ogólnopolskiej, dbającą o czystość mowy  

ojczystej i kulturę języka. 

 Współpracującą ze społecznością lokalną, gotową do wspólnych działań na rzecz  

Naszej Małej Ojczyzny. 

 Kształtująca człowieka wrażliwego, gotowego do bezinteresownej pomocy,  

pozytywnie nastawionego do świata i ludzi. 

 Szanującą prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru  

dróg życiowych, oryginalności i twórczego myślenia oraz uczącą szacunku  

dla siebie i innych. 

 Promującą zdrowy styl życia, a zatem preferującą życie bez nałogów, prawidłowe 

odżywianie, uprawianie sportu i rekreacji na świeżym powietrzu. 



WIZJA: 
Absolwent naszej szkoły jest: 

 Człowiekiem prawym, wrażliwym na potrzeby innych. 

 Dba o swój rozwój intelektualny. Odczuwa potrzebę korzystania z dóbr kultury. 

 Zna techniki uczenia się i umie je wykorzystywać. 

 Umie odnaleźć swoje miejsce w grupie i z nią współpracować. 

 Swobodnie komunikuje się z innymi ludźmi. 

 Posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. 

 Potrafi korzystać z technologii informatycznej. 

 Dba o środowisko naturalne, docenia wartości przyrody dla człowieka. 

 Zna swoje prawa i obowiązki, umie je egzekwować i respektować. 

 Preferuje zdrowy styl życia, jest świadomy konsekwencji uzależnień  

i potrafi być asertywny. 

 Odczuwa więź z najbliższym otoczeniem, czuje się współgospodarzem. 

 Zdolny do dojrzałego patriotyzmu, polegającego na przywiązaniu do narodowej  

tradycji, krytycyzmu w osądzie przeszłości historycznej, poczucia odpowiedzialności  

za losy własnej ojczyzny. 

 Rozumie i akceptuje zasady demokracji w życiu społecznym i przygotowuje się  

do roli dojrzałego obywatela. 



 Wszyscy są bardzo zaangażowani w pracę.  

Sprawnie posługują się technikami komputerowymi,  

wykorzystując je do pracy własnej i szkoły.  

Nauczyciele korzystają z różnych form doskonalenia zawodowego,  

podnosząc poziom swojego warsztatu pracy  

i jednocześnie usług edukacyjnych szkoły.  

W szkole pracuje 22 nauczycieli.  

Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe, 

a 11 stopień nauczyciela dyplomowanego.  

Ponadto 16 pedagogów ukończyło studia podyplomowe  

i ma kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. 

 



Nasi nauczyciele 

  DYREKTOR:  Wicedyrektor: 

 Anna Marciniak   Anna Białasik 

Pedagog szkolny 

   Krystyna Piątek 
 

Edukacja wczesnoszkolna 

   Urszula Kaczanowska 

   Jolanta Karcz 

   Magdalena Paszkowska 

   Krystyna Walkowiak 

   Beata Żelechowska 

 

Język polski  

   Aldona Pokrywczyńska 

   Anna Szymańska 

 

Język niemiecki i logopedia 

   Sylwia de Roover 

 

Język angielski 

   Marta Kaczmarek 

   Monika Koch 

 

Historia, Etyka i EDB 

   Anna Białasik 

 

WOS 

  Anna Szymańska 

 

Przyroda i geografia 

   Agnieszka Nowaczyk 

 

Matematyka 

    Anna Marciniak 

    Katarzyna Pisarowska- Mielnik 

    Anna Świątek 

 

Fizyka 

   Katarzyna Pisarowska- Mielnik 

 

Chemia, Biologia i WDŻ 

    Marzena Majda- Pokrywczyńska 

 

Rewalidacja 

   Marta Kaczmarek 

   Anna Świątek 

   Beata Żelechowska 

 

 

 

Muzyka 

   Jarosław Prążyński 

 

Zajęcia techniczne, Informatyka   

i Zajęcia komputerowe 

   Jan Greczycho 

 

Plastyka 

   Jolanta Karcz 

 

Wychowanie fizyczne 

   Małgorzata Czajkowska 

   Jacek Melnyk 

 

Biblioteka 

 Jolanta Karcz 

 

Religia 

   Stanisław Kwiatkowski 

   Tadeusz Petrus 

 



EMILIA SCZANIECKA 
PATRONKA SZKOŁY  

„Czy to tak trudno pojąć, że wszyscy jesteśmy równi,  

jako dzieci jednego Boga i jednej Ojczyzny,  

a ten tylko najwyżej stać może i powinien,  

który najlepiej umie ją kochać, jej służyć i dla niej życie poświęcać”.  



SZTANDAR SZKOŁY 
 Rewers przedstawia godło państwowe  

– białego orła z rozpostartymi skrzydłami,  które symbolizują  

dążenie do najwyższych lotów ku pięknym ideałom,  

gotowość do pokonywania przeszkód i trudności,  

co koresponduje z postawą patronki przedstawionej na awersie.  

Emilia Sczaniecka była bowiem kobietą,  

która wytrwale dążyła do wyznaczonych sobie celów,  

służyła Ojczyźnie i bliźnim, realizując w ten sposób Boże prawa,  

którym pragnęła być wierna. Stąd też na rewersie słowa  

ważne w jej (jak również w naszym) życiu:  

BÓG HONOR OJCZYZNA. 

 

Awers jest w kolorze bordowym.  

W centralnej jego części widoczne jest  

wyhaftowane popiersie Emilii Sczanieckiej,  

a wokół niego napis Zespół Szkół  

im. Emilii Sczanieckiej w Szczańcu.  

W lewej górnej części widnieje  

herb Szczańca – naszej Małej Ojczyzny. 



Warunki lokalowe 

Do dyspozycji uczniów:   

 dobrze wyposażone  sale dydaktyczne  
– tablice interaktywne, rzutniki, komputery,  
pomoce dydaktycane 

 pracownia komputerowa ze stałym łączem  
internetowym,  

 rozbudowana sala gimnastyczna, 

 Sala Pamięci im. Rodu Sczanieckich,  

 biblioteka szkolna z dostępem do Internetu  
oraz biblioteka gminna - Mediateka, 

 świetlica i sala widowiskowo-kinowa SzOK 

 kuchnia  i stołówka,  

 kompleks boisk „ORLIK”. 



Gabinety  
przedmiotowe 



Sale lekcyjne klas I-III 



Pracownia komputerowa 



Sala gimnastyczna 



Regionalna Sala Pamięci  
im. Rodu Sczanieckich 



Biblioteka  multimedialna 



MEDIATEKA 



Świetlica i stołówka 



Sala widowiskowo-kinowa 



Kompleks boisk „ORLIK” 



U nas… 
Przyjazna atmosfera i  aktywizujące metody nauczania 

Możliwość rozwijania talentów i zainteresowań - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych 

Informatyka przez wszystkie lata nauki,  logopedia, koncerty filharmonii 

Ciekawe zajęcia realizowane w ramach projektów 

Demokratyzacja w zakresie praw i obowiązków – Samorząd Szkolny 

Promocja zdrowia,  wiele imprez i uroczystości  

Wolontariat, akcje charytatywne  

Edukacja regionalna,  spotkania z ciekawymi ludźmi 

Kontakty międzynarodowe 

Uczniowskie publikacje i szkolny radiowęzeł 

Konkursy i zawody szkolne, gminne, powiatowe oraz ogólnopolskie  

Dziennik elektroniczny  LIBRUS 

Bezpieczeństwo – monitoring 

 



Organizacje i kluby 

 Samorząd Uczniowski 

 Rzecznik Praw Ucznia 

 Koło Teatralne 

 Aktyw biblioteczny 

 Szkolny Klub Ligi Ochrony Przyrody 

 Uczniowski Klub Sportowy 

 Grupa flecistów 

 Szkolny radiowęzeł 

 



Konkursy  

 Konkursy przedmiotowe 

 „Międzynarodowy Kangur Matematyczny” 

 „Śladami II Wojny Światowej” 

 Gimnazjada – Lubuska Olimpiada Młodzieży  

– LA, gry zespołowe 

 Konkursy literackie, recytatorskie, 

okolicznościowe 

 Konkursy plastyczne 

 Konkurs wiedzy o ruchu drogowym 

 „Konkurs na najlepsza klasę” 

 

 

 



Imprezy szkolno-środowiskowe 

 Sportowe zawody międzyklasowe:  

piłka nożna, unihoc, tenis stołowy, 

koszykówka 

 Dni otwarte szkoły  

 Dzień patrona  

 Biwak integracyjny klas pierwszych 

 Pasowanie pierwszoklasistów 

 Mikołajkowy turniej klas  

pierwszych i drugich 

 Zabawa andrzejkowa 

 Jasełka i klasowe Wigilie 

 Bal karnawałowy 

 Zorganizowane ferie zimowe  

 Wycieczki 

 Koncerty Profilaktyczne 

 Sprzątanie Świata 

 Akcje charytatywne: Góra  

grosza, I Ty możesz zostać  

Świętym Mikołajem, WOŚP 

 Inscenizacje okolicznościowe:  

3 maja, 11 listopada, Dzień Papieski 

 Przedstawienia teatralne  

 Współudział w przygotowaniu  

Dni Ziemi Szczanieckiej 

 Wyjazdy do teatru 

 Dyskoteki szkolne 

 Wieczorki filmowe 

 Realizacja projektów edukacyjnych 



Pasowanie na uczniów 



Biwak integracyjny klas pierwszych 



Szkolny wolontariat 



Mikołajkowy turniej klas 



Jasełka i klasowe Wigilie 



„Śniadanie daje moc” 



Spotkanie z psem 



DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 



Nasza szkoła utrzymuje współpracę z Gimnazjum im. Goethe’go w Pritzwalku  

w Niemczech. W ramach tej współpracy uczniowie uczestniczą w wymianie 

szkolnej  i pozaszkolnej, która daje im możliwość zetknięcia się z „żywym” 

językiem niemieckim. Młodzież brała udział w wycieczkach, biwakach, zajęciach 

edukacyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych. 

Wymiana szkolna 



Sławni goście Jarosław Wajk 
Oddział Zamknięty  

Dżem  

Daab 

Gienek  

Loska 
zwycięzca X-faktor 

Krzysztof  

Petek 
pisarz księżek dla młodzieży 

Ziemowit Brodzikowski 
Grupa  

Operacyjna 



„Metody eksperymentu  
w Zespole Szkół w Szczańcu” 

Projekt realizowany w okresie od 12.09.2016 r. do 30.06.2017 r.  

przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp  

w partnerstwie z Gminą Szczaniec. 
W ramach projektu oferowane są: 

 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu kompetencji przedmiotów  

przyrodniczych lub matematyki dla uczniów wykazujących problemy w nauce, 

 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych ukierunkowane na rozwój kompetencji  

z zakresu przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 

 Szkolenie dla nauczycieli z zakresu metod eksperymentów, 

 Doposażenie pracowni przyrodniczo-matematycznych, 

 Wycieczki edukacyjne. 

Wartość projektu to 248 772,50 zł. 



Zajęcia projektowe 



W Centrum Nauki Keplera 



Projekt „UMIEM PŁYWAĆ” 

Projekt 

współfinansowany  

przez Gminę Szczaniec 

Oraz Ministerstwo  

Sportu i Turystyki 



Wycieczki  
 Wycieczki dla najlepszych uczniów 

 Wycieczki po Gminie Szczaniec dla klas pierwszych  

i wycieczki zawodoznawcze dla klas trzecich gimnazjum 

 Podróże po Polsce: Warszawa, Kraków, Wieliczka,  Oświęcim, 

Wadowice, Władysławowo, Szlakiem Polskich Piastów,  

Szklarska Poręba, Kotlina Jeleniogórska, Cieszyn,  

Duszniki Zdrój, Zielona Góra, Kotlina Kłodzka 

 Podróże po bliższej okolicy: Łagów, Liny, Świebodzin,  

Pszczew, Nowy Dworek, Jordanowo, Pniewo, Przełazy,   

Międzyrzecki Rejon Umocniony 

 Klasowe wycieczki piesze, rowerowe i na basen  

 

 

 



Wycieczka po Gminie Szczaniec 



Kraków 



Wieliczka 



Wadowice 

Łagiewniki 



Hel 

Władysławowo 

Międzyzdroje 



Cieszyn 

Duszniki  
Zdrój 



Profilaktyka w szkole:  
 Ogólnoszkolna akcja profilaktyczna  „Wiem co jem”,  

„Trzymaj formę”,  

 Realizacja programów „Zachowaj trzeźwy umysł”, 

„Przeciwdziałanie przemocy i zachowaniom agresywnym” 

 Biwak profilaktyczno integracyjny dla klas pierwszych 

 

 

 

 

Opieka nad uczniami: 

 Opieka w świetlicy szkolnej 

 Dożywianie uczniów 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

 

 

 



Współpraca z: 
Organem prowadzącym oraz Urzędem Gminy i jego wydziałami  

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  

Powiatową Komendą Policji, Służbą Ochrony Kolei, Strażą Pożarną  

Gminną i Powiatową  Biblioteką Publiczną,  

Muzeum Regionalne w Świebodzinie 

Szczanieckim Ośrodkiem Kultury,  

Kołem Gospodyń Wiejskich 

Publiczną Szkołą Podstawową w Smardzewie,  

Szkołami ponadgimnazjalnymi,  

Parafią, Akcją Katolicką, 

Sanepidem 



Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom 

Rzetelnie przygotowujemy naszych wychowanków  

do sprawdzianów i egzaminów 

Dbamy o zapewnienie im dobrego startu  

do dalszej kariery szkolnej i zawodowej 

Szkoła nasza jest niewielka, każdy uczeń  

traktowany jest tu podmiotowo i dzięki temu  

może czuć się bezpiecznie 

Utrzymujemy ścisłą współpracę i kontakt  

z rodzicami 



Mamy stronę internetową oraz na Facebooku.  

Można tam znaleźć informacje o szkole  

oraz działaniach i inicjatywach uczniowskich. 

www.zs.szczaniec.pl 

http://zs.szczaniec.pl/


Zespół Szkół  
im. Emilii Sczanieckiej  

w Szczańcu  
 

jest placówką nowoczesną,  

zapewniającą wysoki poziom nauczania,  

bezpieczną oraz przyjazną  

zarówno uczniom jak i rodzicom. 

„Myślimy o naszej przyszłości, 

a przyszłość zaczyna się dziś.” 
Jan Paweł II 


