
ZespZespóółł SzkSzkóółł im. Krim. Króólowej lowej 
Jadwigi Jadwigi 

SzkoSzkołła Podstawowa i a Podstawowa i 
GimnazjumGimnazjum



Patron szkoPatron szkołłyy
ŚŚwiwięęta Krta Króólowa Jadwigalowa Jadwiga

13741374--13991399



Organizacja szkoOrganizacja szkołłyy

Zespół Szkół

Szkoła Podstawowa

oddział przedszkolny

Gimnazjum



Symbole naszej szkoSymbole naszej szko łłyy

�� Sztandar Sztandar 
�� Hymn szkoHymn szkołłyy

Byłaś u szczytu władzy,
byłaś ludzi promieniem,
dziś jesteś nasza ostoją,
młodzieŜy zauroczeniem.

Jesteś przykładu godną
kapłanka spolegliwą,

naucz nas kochać ludzi
i prowadź ku wyŜynom.
Refren

Jadwigo, Święta Jadwigo
czuwaj nad naszą szkołą,

daj wszystkim uśmiech radosny,
by dobrze było nam z sobą.

Uczyń z nas ludzi sumiennych,
pomóŜ wchodzić na szczyty,

niech zawsze świeci nam jasno
Twój przykład w sercach ukryty,
niech zawsze świeci nam jasno
Twój przykład w sercach ukryty.

Popiersie 
patronki



Nasza szkoNasza szkołłaa



BibliotekaBiblioteka
Internetowe  Centrum Internetowe  Centrum 

Informacji MultimedialnejInformacji Multimedialnej

�� Uczniowie mogUczniowie mogąą korzystakorzystaćć w w 
wyznaczonych godzinach z 4 stanowisk wyznaczonych godzinach z 4 stanowisk 
komputerowych , ktkomputerowych , któóre szkore szkołła otrzymaa otrzymałła a 
w ramach programu w ramach programu „„Internetowe Centra Internetowe Centra 
Informacji Multimedialnej w BibliotekachInformacji Multimedialnej w Bibliotekach””



Centrum KsztaCentrum Kszta łłcenia na cenia na 
OdlegOdleg łłoośćść na Wsiachna Wsiach

�� Kursy Kursy ee--learningowelearningowe
�� BezpBezpłłatny Internetatny Internet
�� Pomoc w wypePomoc w wypełłnianiu nianiu 

PITPIT--óóww
�� Europejski Certyfikat Europejski Certyfikat 

UmiejUmiejęętnotnośści ci 
KomputerowychKomputerowych



Baza szkoBaza szkołłyy

Pracownia fizyko-chemiczna Pracownia komputerowa

świetlica Aula szkolna



Stołówka szkolna Kuchnia szkolna

Oddział przedszkolny Sala zabaw dla maluchów



Baza sportowaBaza sportowa

Sala gimnastyczna

Boisko szkolne



Projekty realizowane przez Projekty realizowane przez 
szkoszko łęłę

�� MiMi ęędzynarodowy program dzynarodowy program „„ GlobeGlobe””
–– Rozwijanie zainteresowaRozwijanie zainteresowańń edukacjedukacjąą

ekologicznekologicznąą, badanie gleby i w, badanie gleby i wóód na d na 
terenie, wykonywanie pomiarterenie, wykonywanie pomiaróóww



SzkoSzkołła promuja promująąca zdrowieca zdrowie

�� Uzyskanie tytuUzyskanie tytułłu Szkou Szkołły promujy promuj ąącej cej 
zdrowie decyzjzdrowie decyzjąą kuratorium z dnia 6 maja kuratorium z dnia 6 maja 
2009 r. Wizyta studyjna mia2009 r. Wizyta studyjna miałła miejsce 7 a miejsce 7 
kwietnia 2009 r.kwietnia 2009 r.



„„ Fascynacje zaklFascynacje zaklęęte w nauce i te w nauce i 
biznesiebiznesie””

�� projekt ogprojekt ogóólnopolski na lnopolski na 
zajzajęęcia pozalekcyjne cia pozalekcyjne 
finansowany z Europejskiego finansowany z Europejskiego 
Funduszu SpoFunduszu Społłecznego. ecznego. 
Realizatorem projektu jest Realizatorem projektu jest 
Doradztwo Gospodarcze DGA Doradztwo Gospodarcze DGA 
S.A. z siedzibS.A. z siedzibąą w Poznaniu I w Poznaniu I 
Centrum KsztaCentrum Kształłcenia cenia 
Ustawicznego i Praktycznego Ustawicznego i Praktycznego 
w Zielonej Gw Zielonej Góórze. Szkorze. Szkołła w a w 
JerzykowieJerzykowie jest partnerem. Ze jest partnerem. Ze 
śśrodkrodkóów unijnych w unijnych 
finansowane sfinansowane sąą zajzajęęcia cia 
pozalekcyjne dla wybranej pozalekcyjne dla wybranej 
grupy mgrupy młłodzieodzieŜŜy , obozy i y , obozy i 
wycieczki organizowane w wycieczki organizowane w 
ramach projektu.ramach projektu.



projekt projekt ee--TwiningTwining (W(Włłochy, ochy, 
Niemcy, Polska)Niemcy, Polska)

�� „”„”RemoringRemoring
EmotionalEmotional DistenceDistence. . 
NationalNational
stereotypemstereotypem””

( stereotypy narodowe i ( stereotypy narodowe i 
etniczne)etniczne)

Goście z Berlina

Wspólny mecz



projekt z Niemcami z miasta projekt z Niemcami z miasta 
MarkheidenfeldMarkheidenfeld..

�� Projekt Projekt „„WodaWoda””..

–– SzkoSzkołła w projekcie jest partnerem.a w projekcie jest partnerem.

–– ObObóóz miz mięędzynarodowy w dzynarodowy w RodowieRodowie z z 
udziaudziałłem uczniem ucznióów naszej szkow naszej szkołły.y.

––



Projekt Projekt ee--SzkoSzkołłaa Wielkopolska Wielkopolska 

�� projekt finansowany ze projekt finansowany ze śśrodkrodkóów w 
unijnych realizowany przez unijnych realizowany przez 
OgOgóólnopolsklnopolskąą FundacjFundacjęę
Edukacji Komputerowej. SzkoEdukacji Komputerowej. Szkołła a 
w w JerzykowieJerzykowiepo konsultacjach z po konsultacjach z 
Kuratorium OKuratorium Ośświaty w Poznaniu wiaty w Poznaniu 
i Konwentem Starosti Konwentem Starostóów w 
PowiatPowiatóów Wielkopolski zostaw Wielkopolski zostałła a 
zarekomendowana do udziazarekomendowana do udziałłu w u w 
programie rozwojowym Szkoprogramie rozwojowym Szkołła a 

WielkopolskaWielkopolska

Chcesz obejrzeć projekty, wejdź na stronę www.zsjerzykowo.internetdsl.pl



Program Program ComeniusComenius „„Uczenie Uczenie 
sisięę przez caprzez całłe e ŜŜycieycie”” ..

�� Wielostronny projekt Partnerski. SzkoWielostronny projekt Partnerski. Szkołła w a w 
projekcie jest beneficjentem. Projekt uzyskaprojekcie jest beneficjentem. Projekt uzyskałł
akceptacjakceptacjęę i otrzymai otrzymałł 2424 000 euro na wymian000 euro na wymianęę
mimięędzynarodowdzynarodowąą. . 

�� TytuTytu łł projektu: projektu: „„ Wszyscy przyjaciWszyscy przyjacióółłmimi”” ..

�� Partnerzy projektu: Grecja, Hiszpania, Partnerzy projektu: Grecja, Hiszpania, 
Niemcy, BuNiemcy, Bułłgaria, Francja, Polskagaria, Francja, Polska



Projekt Projekt JutroperaJutropera

�� realizowany w Teatrze im. realizowany w Teatrze im. 
StanisStanisłława Moniuszki w Poznaniu. awa Moniuszki w Poznaniu. 
SzkoSzkołła jest uczestnikiem projektu. a jest uczestnikiem projektu. 
Realizacja w bieRealizacja w bieŜąŜącym roku. Szkocym roku. Szkołła a 
zostazostałła przyja przyjęęta.ta.



I Festiwal NaukiI Festiwal Nauki



Projekt Projekt 
„„ŚŚladami Powstania Wielkopolskiegoladami Powstania Wielkopolskiego””
�� UczestniczyliUczestniczyliśśmy w projekcie my w projekcie 

organizowanym przez ODN w Poznaniuorganizowanym przez ODN w Poznaniu



Szkolne Centrum KulturySzkolne Centrum Kultury

Cieszymy siCieszymy sięę, , ŜŜe nasza szkoe nasza szkołła staa stałła sia sięę
Szkolnym Centrum Kultury. Organizujemy Szkolnym Centrum Kultury. Organizujemy 
bardzo wiele imprez dla bardzo wiele imprez dla śśrodowiska rodowiska 
lokalnego. lokalnego. 



„„UUśśmiech Warszawymiech Warszawy””



DzieDzieńń SenioraSeniora



Poznajemy kraje EuropyPoznajemy kraje Europy

GrecjaGrecja

W szkole w Pyrgetos

W pracowni ikon



WWęęgrygry



WWłłochyochy

Wycieczka do Włoch : Wenecja - na placu św. Marka



HiszpaniaHiszpania

Przyjaciele z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Grecji i Bułgarii


