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SŁOWO DYREKTORA SZKOŁY 
 
Drodzy Rodzice! 

 
Witam serdecznie! To już 

kolejne wydanie naszego 
Biuletynu Informacyjnego. Mam, 
nadzieję, że każda edycja jest dla 

Państwa okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem  
i życiem codziennym szkoły. Chcemy, żeby nasza 
współpraca układa się jak najlepiej, w związku z czym 
poszukujemy różnych form kontaktu z Państwem.  

Niniejszy numer stanowi kompendium wiedzy na 
temat tego, co w naszej szkole wydarzyło się od czerwca. 
Oczywiście nie wszystko udało się zapisać w tak małym 
formacie, dlatego przypominam, że do Państwa 
dyspozycji  jest także strona internetowa szkoły.  
W biuletynie zostało zamieszczone trochę wspomnień  
z letnich i wakacyjnych dni oraz aktualizacja 
wewnątrzszkolnych dokumentów. Sporo uwagi 
poświęciliśmy sukcesom i dokonaniom sportowym 
naszych uczniów. Uważam, że jest to powód do dumy, 
będący miarą naszej współpracy. Sukcesy uczniów nie 
byłyby możliwe bez Państwa zaangażowania  
i motywowania dzieci do pracy w zaciszu domu.  

Szczególnie polecam Państwu obszerny artykuł 
„Są powody do zadowolenia”. Opisuje on wyniki uczniów, 
które nie są jedynie naszym subiektywnym odczuciem, 
ale są poparte niezbitymi dowodami trzyletniego 
wskaźnika egzaminacyjnego dla gimnazjum. Wykresy w 
graficzny sposób charakteryzują gimnazjum ze względu 
na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania. 

Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie  
w biuletynie liczne informacje, które pomogą mu stać się 
aktywnym uczestnikiem życia szkolnego.  

 
Zapraszam do lektury 

Mirosław Szarota 

 
NASZE WEWNĄTRZSZKOLNE DOKUMENTY 

  
Aktualizacja Szkolnego Programu Profilaktyki  

i Programu Wychowawczego odbyła się we wrześniu. 
Dotychczasowe zapisy poddane zostały wnikliwej analizie 
pod kątem przydatności w procesie wychowania. 
Środowisko lokalne zmienia się dynamicznie, a szkoła musi 
za tymi przemianami nadążać. Chcemy, aby nasi uczniowie 
zdobyli umiejętność rozumienia siebie i drugiego człowieka, 
a przez to stali się zdolni do życia dla siebie i innych. 
 
 Szkolny Program Profilaktyki pozostał pod nazwą 
„Żyć zdrowo i bezpiecznie”. Tytuł ten w pełni oddaje 
przesłanie niniejszego dokumentu. Głównym celem działań 
wynikających z Programu jest zapobieganie powstawaniu  
i rozwijaniu się wśród dzieci i młodzieży zachowań 
ryzykownych. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród 
naszych uczniów to priorytet, gdyż dzięki temu będą one 
świadome współczesnych zagrożeń. Posiadając wiedzę na 
ten temat, będą mogły wdrażać ją w swe życie, a także 
przekazywać ją dalej. Aby osiągną cel główny, należy 
posłużyć się celami szczegółowymi. Przede wszystkim 
edukowanie, podnoszenie wiedzy na temat uzależnień i ich 
skutków. Dostarczenie informacje na temat negatywnych 
następstw stosowania agresji i przemocy to kolejny punkt 
działań profilaktycznych. Wyćwiczenie u uczniów postawy 
asertywnej, która pomoże im przeciwstawiać się wszelkim 
negatywnym wpływom. Jesteśmy w pełni przekonani, że nie 
uda się nam osiągnąć tych celów bez współpracy z rodzicami. 
  
 Program Wychowawczy kieruje się niezmiennie 
nadrzędnym celem określanym jako: „wspomaganie rozwoju 
dziecka poprzez kształtowanie jego umiejętności 
intelektualnych, osobowości i nawyków społecznego 
współżycia.” Przesłanie to zawiera w sobie istotę 
integralnego rozwoju, który obejmuje wszystkie sfery 
osobowości, począwszy od nabywania sprawności 
intelektualnych, aż do rozwoju moralnego i duchowego. Plan 
wychowawczy Zespołu Szkół to rozbudowany zapis 
poruszający kwestie: wychowania do życia  
w społeczeństwie, wychowania patriotycznego  
i obywatelskiego, wychowania regionalnego, wychowania 
prozdrowotnego i ekologicznego. Kluczową rolę  
w wychowaniu odgrywa rodzina. Szkoła może, a nawet 
powinna, w tym obrębie udzielać jej wsparcia. Płynnej 
współpracy rodziców ze szkołą służy Program 
Wychowawczy i zawarte w nim inicjatywy: lekcje otwarte, 
festyny, dyskoteki szkolne, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień 
Dziecka. Działania służące bezpośrednio rozwijaniu 
zainteresowań i zdolności uczniów to między innymi.: koła 
przedmiotowe, kółka zainteresowań, wycieczki, wyjazdy do 
teatru, kina czy muzeum.  

Mamy nadzieję, że dzięki podjętym działaniom 
osiągniemy wspólny sukces wychowawczy i dydaktyczny, 
którego miarą będą nasi absolwenci postrzegający siebie jako 
ludzi, którzy w swej młodości nie zmarnowali żadnej szansy 
na godne życie.  
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PÓŁKOLONIA  

– „ZIMOWE” WSPOMNIENIE WAKACJI… 
 

Kiedy patrzymy na zdjęcia uśmiechniętych twarzy 
dzieci, wszelkie komentarze wydają się zbędne. My jednak 
chcemy powrócić myślami do tych radosnych, letnich chwil 
spędzonych z naszymi podopiecznymi. Do dziś po szkolnym 
korytarzu krążą opowieści i anegdoty na temat minionych 
wakacji, które upłynęły pod znakiem świetnej zabawy. 
 Po raz kolejny w Przydonicy zorganizowano 
półkolonię dla uczniów  w wieku od 6 do 14 lat. Grupa 
wakacyjnych „wczasowiczów” liczyła pięćdziesiąt osób, 
które przez 10 dni (w perspektywie całych wakacji to 
niewiele, ale dla większości dzieci była to jedyna okazja by 
atrakcyjnie spędzić choć część wakacji) mogły korzystać  
z zachęcającego planu półkolonii.  

Część zajęć odbywała się na terenie szkoły, gdzie 
uczniowie mieli zapewnione obiady i pomoc ze strony 
swych nauczycieli. Organizatorzy wakacyjnych spotkań 
wiedzą, że połączenie dobrej zabawy z nauką daje 
zadowalające rezultaty, dlatego odbyły się warsztaty: 
„Bezpieczne wakacje na wsi” i „Alkohol szkodzi zdrowiu”. 
Dużo informacji dostarczyła naszym uczniom akcja - „Stop 
wypadkom”.  

 
Nauka - cenna „rzecz”, ale to w końcu wakacje!  

W związku z czym nie mogło zabraknąć wycieczek  
i dyskoteki. Koloniści mieli okazję wziąć udział w koncercie 
z okazji Święta Dzieci Gór, obejrzeć film w technologii 5D, 
wybrać się pieszo nad Jezioro Rożnowskie, gdzie odbyło się 
spotkanie z ratownikiem WOPR. Największą popularnością 
cieszyły się wyjazdy na basen do Limanowej, tam wszyscy 
mogli być dziećmi i szaleć w wodzie. Zorganizowanie tego 
przedsięwzięcia to zasługa Panów: Zygmunta Parucha, 
Józefa Tobiasza, Zygmunta Berdychowskiego i naszego Pana 
dyrektora – Mirosława Szaroty, który czuwał nad 
wszystkim. Głównymi fundatorami byli: Krajowa Rada Izb 
Rolniczych w Warszawie, Małopolska Izba Rolnicza i KRUS 
w Nowym Sączu. 

 
RUCH TO ZDROWIE  

CZYLI RODZINNY PIKNIK NA SPORTOWO 
 

16 czerwca całymi rodzinami spotkaliśmy się na 
Pikniku Rodzinnym zorganizowanym dla mieszkańców 
Przydonicy. 

Program artystyczny przygotowały najmłodsze 
dzieci Zespołu Szkół. Pomogły im w tym panie: Alicja 
Próchnicka, Renata Nosal, Jolanta Ziółkowska, Maria Szarota 
i Magdalena Gach.  

Impreza zorganizowana była z okazji Dnia Dziecka, 
Dnia Matki i Dnia ojca. W związku z czym każdy miał okazję 
wykorzystać swoje pięć minut. Trzeba przyznać, że dzieciom 
talentów nie brakuje, a scena nie jest im straszna. Piknikowe 
zabawy pokazały, że Rodzice mają w sobie ducha sportowej 
walki. Z wielkim poświęceniem pokonywali sportowe 
rywalizacje, dając powody swoim dzieciom do dumy. Bez 
wątpienia była to świetna okazja do zacieśnienia więzi 
rodzinnych i sąsiedzkich. 

Promyczki z Nowego Sącza uświetniły imprezę 
koncertem.  
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„ORLIKI”, A MOŻE „ORLICZKI”? 

Mali piłkarze mają zaledwie od pięciu do siedmiu 
lat, ale nie straszna im jest sportowa dyscyplina.  
Z inicjatywy Dyrektora Szkoły, założono drużynę piłkarską, 
a pomysł ten spotkał się z dużym zadowoleniem wśród 
Rodziców. Niektórzy z nich zasponsorowali  na dobry 
początek piłki.  

Trening czyni mistrza, w związku z czym nasz 
specjalista w tej dziedzinie, pan Krzysztof Budnik, regularnie 
trenuje z  drużyną małych „Orlików”. Młodzi sportowcy są 
zdeterminowani i chcą osiągnąć sukces. Póki co treningi to 
głównie gry i zabawy (ale każdy od czegoś zaczynał). Praca 
nad sobą, którą już teraz podejmują dzieci, to ogromna 
inwestycja w ich przyszłość. Miło jest patrzeć na ich 
zaangażowanie.  

 
OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA 

SPORTOWEGO 
Dnia 18.08.2013r. odbyło się uroczyste otwarcie  

i poświęcenie boiska wielofunkcyjnego. Inwestycję 
współfinansowała Unia Europejska w ramach działania 
„ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Sportowy obiekt, który dopełnia przestrzeń wokół 
szkoły jest spełnieniem marzeń naszych uczniów. 
Poliuretanowa nawierzchnia kompleksu sportowego to nie 
to samo co wcześniejsze boisko, z którego korzystanie było 
uzależnione od pogody.  

Uczniowie Zespołu Szkół często korzystają z boiska. 
Jest ono do ich dyspozycji także po zajęciach. Cieszymy się, 
że nasi wychowankowie mają dogodne miejsce do 
rozwijania swych sportowych pasji i spędzania wolnego 
czasu.  

Pragniemy przypomnieć, że obiekt ten jest 
miejscem pożytku publicznego, o który musimy wspólnie 
dbać.  

„BEZ SAMODYSCYPLINY SUKCES JEST 
NIEMOŻLIWY” (LOU HOLTZ) 

Doskonale wiedzą to nasi uczniowie, którzy 
systematycznie wpisują się w historię międzyszkolnego 
sportu.  

We wrześniu odbyły się biegi przełajowe - ulubiona 
dyscyplina naszych uczniów, którzy jak zwykle stanęli na 
wysokości zadania. Awans do powiatu wywalczyli:  

 
Szkoła Podstawowa: 

Zuzanna Miszczyk, Marcin Wójs, Gabriela Fyda, 
Justyna Berdychowska, Marcin Fedko, Joanna Pancerz, 
Magdalena Zyzak, Dominik Babiaczyk, Jerzy Szymański. 

 
Gimnazjum:  

Patrycja Berdychowska, Zuzanna Peciak, 
Katarzyna Zyzak, Krzysztof Jasiński, Karolina 
Berdychowska, Sylwia Gołąb, Krystian Zyzak, Katarzyna 
Oracz, Aneta Pancerz, Sylwia Popardowska, Mariusz 
Berdychowski, Wiesław Jasiński. 

 
Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego zakończyły 

się ogromnym sukcesem Katarzyny Oracz z klasy III 
gimnazjum, która wywalczyła złoto dla naszej szkoły. 
Dobrze rokuje biegacz z klasy IV, Marcin Wójs, zdobywca 
10. miejsca.  

Mistrzostwa gminy w halowej piłce nożnej 
dziewcząt (kat. gimnazjum) dały naszej drużynie IV miejsce.  

Tenis stołowy to kolejna dyscyplina sportowa,  
w której nasi uczniowie czują się jak ryba w wodzie. 

Pingpongowe zmagania przyniosły niemałe sukcesy. 
Międzygminne drużynowe zawody zakończyły się II 
miejscem uczennic klasy III gimnazjum: Klaudii 
Mlyczyńskiej, Anety Pancerz i Patrycji Rosiek. Szkoła 
Podstawowa nie pozostaje w tyle: do etapu powiatowego 
zakwalifikował się Konrad Jasiński z VI klasy szkoły 
podstawowej.  
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„SZKLANKA MLEKA”, „OWOCE W SZKOLE”  
I CIEPŁE POSIŁKI 

 
Program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” to 

przedsięwzięcia finansowane między innymi przez Unię 
Europejską. Ich celem jest wyrabianie u najmłodszych 
zdrowych nawyków żywieniowych. Zwiększenie spożycia 
mleka i jego przetworów, a także wzbogacenie codziennej 
diety dziecka w warzywa i owoce. To inwestycja  
w jego zdrowie i prawidłowy rozwój. Od roku szkolnego 
2007/2008 Polska jest liderem w wśród krajów UE  
w realizacji programu „Szklanka Mleka". 

Mleko rozprowadzane jest wśród uczniów klas  
O - VI, a dodatkowo owoce otrzymują uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej. 

Powodem do dumy jest nasza szkolna stołówka. 
Uczniowie mogą zjeść ciepły obiad, który jest od początku 
do końca przygotowany w szkolnej kuchni. Osoby  
z zewnątrz są pełne uznania dla takiej organizacji posiłków 
dla uczniów. W końcu w wielu innych szkołach działa tylko 
katering, a u nas codziennie pachnie świeżym obiadem. Na 
dzień obecny ze stołówki korzysta 127 dzieci. 

 
SUKCES NIEJEDNO MA IMIĘ… 

 
Dokonajmy przeglądu sukcesów uczniów poza naszą szkołą. 
 W minionym roku szkolnym w czerwcu Krzysztof 
Jasiński i Paulina Wolak zdobyli pierwsze miejsce  
w konkursie wiedzy o gminie, który organizowała Gminna 

Biblioteka Publiczna w Gródku nad Dunajcem, nagrodą 
główną było 150 złotych.  
 Pierwsze miejsce wywalczyli też uczniowie: Anna 
Mlyczyńska, Aneta Pancerz i Wojciech Mrzygłód, którzy 
wzięli udział w II Konkursie Interdyscyplinarnym (łączy on 
w swej tematyce przedmioty ścisłe). Konkurs składał się z 
czterech etapów, jak widać żaden z nich nie przerósł 
możliwości naszych zwycięzców.  
  W najbliższym czasie uczniowie Zespołu Szkół będą 
mieli okazję spróbować swoich sił w konkursach 
przedmiotowych na etapie rejonu. Zakwalifikowanymi 
szczęśliwcami są: 
 
Szkoła Podstawowa:  
Weronika Kużawa – Małopolski Konkurs Humanistyczny 
                                         Małopolski Konkurs Matematyczny 
                                         Małopolski Konkurs Przyrodniczy 
Magdalena Zyzak  – Małopolski Konkurs Przyrodniczy 

Gimnazjum:  
Barbara Mlyczyńska – Małopolski Konkurs z Języka 

Polskiego  
Aneta Pancerz –Małopolski Konkurs z Fizyki, 
                             Małopolski Konkurs Biologiczny 
 

Warto w tym miejscu wspomnieć o uczniach 
przejawiających aktorskie jak i reżyserskie talenty. 
Uczniowie klasy II gimnazjum: Marlena Sadłoń, Justyna 
Nędza, Dawid Basta i Krystian Zyzak nakręcili filmik 
„PoZiomki” w ramach konkursu Tesco dla Szkół – „Talent do 
niemarnowania”. Stawka jest wysoka, gdyż główną nagrodą 
jest pracownia multimedialna.  

Wszystkim uczestnikom konkursów gratulujemy 
wiedzy i umiejętności i życzymy dalszych sukcesów! 

Z ŻYCIA SZKOŁY 
Atrakcyjna szkoła to taka, która oprócz ciągłego 

siedzenia w ławkach ma jeszcze „coś” do zaoferowania 
swoim uczniom. Staramy się sprostać temu wymaganiu. 
Najlepiej działać wraz z uczniami, dlatego wspólnie 
podejmujemy różne inicjatywy, by „kolorować” szarość dnia 
codziennego, a przy tym zdobywać wiedzę. Pomysłów nam 
nie brakuje, a o to kilka z nich. 

W Zespole Szkół w czerwcu zorganizowany był 
wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii – 
„Tradycje i obrzędy Wielkiej Brytanii”. Konkurs trwał trzy 
dni i cieszył ogromnym zainteresowaniem.  

Julian Tuwim- jego twórczość znają wszystkie 
dzieci, ale co z biografią? Uczniowie naszej podstawówki 
mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat życia 
słynnego poety. Turniej podzielony był na dwie części: 
plastyczną przeznaczoną dla uczniów klas I-III oraz część 
sprawdzającą wiedzę dla uczniów klas IV-VI.  


