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         SŁOWO DYREKTORA SZKOŁY 
 
 
Szanowni Rodzice! 

 

 

Zachęcam do lektury najnowszego wydania biuletynu, 
który poświęcony jest w głównej mierze prezentacji 
programów i akcji edukacyjno-profilaktycznych,  które 
realizuje nasza szkoła we współpracy z różnymi 
organizacjami. Edukacja prozdrowotna jest niezwykle 
istotnym działaniem, które my – pedagodzy staramy się 
realizować w codziennej pracy. Naszym celem jest 
dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy o dobrym i zdrowym 
życiu, podstawowych wiadomości o substancjach 
uzależniających i psychoaktywnych, wykształcenie 
umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia, 
próba zmiany przekonań normatywnych, a także 
wykształcenie wśród uczniów umiejętności funkcjonowania w 
grupie oraz spędzania wolnego czasu bez zachowań 
ryzykownych, szkodliwych dla zdrowie lub życia. Poprzez 
udział w licznych programach edukacyjnych, pragniemy 
wspierać Państwa w procesie wychowania. 

W biuletynie znajdą Państwo ponadto informacje 
 o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły, sukcesach 
przedmiotowych i sportowych naszych wychowanków.  

 

                                       Serdecznie pozdrawiam! 
Mirosław Szarota 

 

 
 

 

Nowe Przedszkole 

Piątego grudnia przedszkolaki przeżywały podwójne 
emocje. Tego dnia dzieciaki  z Przydonicy odwiedził 
najukochańszy ze świętych – Mikołaj. Tego również dnia 
maluchy zaproszone zostały przez wspaniałego Gościa do 
„nowego” przedszkola.  

Jeszcze początkiem roku szkolnego wydawało się,  
że plany Dyrektora, który obiecał dzieciom nowe przedszkole 
na Mikołajki, są mało realne. Ale się udało! Projekt unijny,  
do którego nasza szkoła przystąpiła, zakładał stuprocentowe 
pokrycie kosztów wyposażenia przedszkola. Wtedy zrodził 
się pomysł, aby nie wstawiać nowych rzeczy w „stare 
ściany”. Całą resztę musieliśmy, jako szkoła, zabezpieczyć 
sami. Wyłącznie dzięki staraniom Pana Dyrektora, 
zaangażowaniu nauczycieli  i dobremu sercu niektórych 
Rodziców założone cele udało się osiągnąć. Dla potrzeb 
przedszkola zaadoptowane zostały pomieszczenia po 
dawnych mieszkaniach. Mamy teraz całkowicie nowe toalety, 
przestronne sale  z przebudowanymi i pięknie odmalowanymi 
ścianami. Osobna szatnia i wyjście prosto do ogrodu 
zapewniają maluchom maksimum bezpieczeństwa. Dobrze 
zaplanowane meble i elementy wyposażenia,  bajkowe 
obrazki na ścianach w połączeniu  z nowymi zabawkami 
gwarantują maluchom wspaniałą zabawę. Godziny pracy 
poświęcone na planowanie zakupów i przygotowanie 
dokumentacji nabrały teraz realnego wymiaru. Dodatkowe 
obowiązki pracowników obsługi szkoły oraz 
życzliwość, zaangażowanie i bezinteresowna  praca kilkorga 
Rodziców obecnych i przyszłych przedszkolaków dały 
efekty, o jakich dotąd ośmielaliśmy się tylko marzyć. 
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W zdrowym ciele zdrowy duch – czyli programy 
edukacyjno-profilaktyczne realizowane przez 
szkołę we współpracy z różnymi organizacjami 
pozaszkolnymi 

 
 Już po raz trzeci w szkole w ramach współpracy  

z Państwową Inspekcją Sanitarną realizowany jest program 
profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.  
W tym roku programem objęci zostaną uczniowie klasy piątej. 
Na realizację programu przewidziano 5 godzin 
wychowawczych.                                     

 

 

 

 

 Po raz kolejny w szkole realizowany jest programu 
edukacyjny „Trzymaj formę!”, którego organizatorem jest 
Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów 
Żywności Związek Pracodawców. W tym roku szkolnym 
programem objęci zostali uczniowie klas V-VI oraz I-III 
gimnazjum. Uczniowie wezmą udział w zajęciach 
poświęconych prawidłowemu żywieniu oraz zachęcających 
do aktywnego i zdrowego stylu życia. Zdając sobie sprawę, jak 
ważne kształtowanie świadomości i zdrowych nawyków 
żywieniowych, na listopadowe spotkanie z rodzicami Pan 
Dyrektor zaprosił dietetyka panią Małgorzatę Bernady. 

 

 

 
 

 

 W dalszym ciągu szkoła realizuje programy 
finansowane przez Unię Europejską: „Szklanka mleka”  
i „Owoce w szkole”. Ich celem jest także wyrabianie  
u najmłodszych zdrowych nawyków żywieniowych, 
zwiększenie spożycia mleka i jego przetworów oraz 
wzbogacanie codziennej diety dziecka w warzywa i owoce.  

Mleko rozprowadzane jest wśród uczniów klas 0-VI, 
 a owoce otrzymują uczniowie klas 0-III. 

 
 
 

 
 
 W myśl zasady, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć” 

przystąpiliśmy również do Ogólnopolskiego Programu 
Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy”. W ramach tego 
programu uczniowie klas I-IV zostali zapoznani z zasadami 
profilaktyki wszawicy.  W szkole zamieszczono plakaty 
informujące uczniów, co należy zrobić, aby uniknąć „tych 
nieproszonych gości”, a rodzice otrzymali ulotki dotyczące 
tego problemu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Szkoła kontynuuje uczestnictwo w programach 

finansowanych przez Unię Europejską: „Szklanka mleka”  
i „Owoce w szkole”. Ich celem jest także wyrabianie  
u najmłodszych zdrowych nawyków żywieniowych, 
zwiększenie spożycia mleka i jego przetworów oraz 
wzbogacanie codziennej diety dziecka w warzywa i owoce.  
Mleko rozprowadzane jest wśród uczniów klas 0-VI,  
a owoce otrzymują uczniowie klas 0-III. 

Szkoła Muzyczna 
 
Chcąc wspierać rozwój artystyczny naszych uczniów 

oraz ułatwić im dostęp do kształcenia w tym zakresie, od 
września ubiegłego roku pomieszczenia naszej szkoły 
udostępnione zostały Szkole Muzycznej  I s. w Rożnowie. 
Dzięki temu  1 września 2014 r. pięćdziesięcioro czworo 
uczniów z Przydonicy, Podola i Gródka nad Dunajcem 
rozpoczęło naukę. 

 
 
 
 
 
 
 

Sukcesy naszych uczniów 
 
Uczniowie szkoły chętnie biorą udział w konkursach 

przedmiotowych i tematycznych, które są okazją do 
sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności poprzez 
rywalizację z rówieśnikami z innych szkół.  

Za nami szklone etapy kuratoryjnych konkursów 
przedmiotowych, dające nam powody do dumy, gdyż pięciu 
naszych uczniów zakwalifikowało się do etapów 
rejonowych.  
 



BIULETYN   DLA   RODZICÓW 
 

 
 

str. 3 

 
 
Marcin Wójs z klasy V i Agnieszka Zyzak  z kl. VI, będą 

reprezentowali naszą szkołę w rejonowym konkursie 
matematycznym.  

 
Katarzyna Zyzak z klasy II gimnazjum zmierzy się  

z rówieśnikami w konkursie z biologii, a Barbara 
Mlyczyńska z klasy III gimnazjum w konkursach  
z biologii i języka polskiego. 

 
Z przyjemnością informujemy, że uczennice Naszej 

Szkoły zostały Laureatkami 61. edycji konkursu „Europa in 
der Schule” w następującym module tematycznym: Moduł 
III: Wie wollen wir leben in Europa? Jak chcielibyśmy żyć 
we współczesnej Europie? 

I miejsce: Karolina Berdychowska, Kamila Krzyżak – 
praca wspólna. Chillen oder schuften? Temat: „Odpoczywać 
czy harować?” 

I miejsce: Barbara Mlyczyńska. „Familie braucht 
Zeit.” Temat: „Rodzina potrzebuje czasu.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Uczniowie naszej szkoły jak co roku uczestniczyli  
w Gminnym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, 
zorganizowanym przez GOK w Gródku nad Dunajcem, gdzie 
tradycyjnie odnieśli zasłużone sukcesy: 

 w kategorii przedszkolaków i klas I-III 2 miejsce zajął 
zespół: Natalia Zarzycka, Edytka Zarzycka i Urszula 
Zarzycka, a miejsce 3 indywidualnie Wiktoria Matuła  
z klasy I, 

 w kategorii klas gimnazjalnych 2 miejsce zajął 
Krzysztof Jasiński z klasy II. 

 

Sukcesy sportowe 
 
Tenis stołowy drużynowy: 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
Etap gminny 
2 miejsce - Magdalena Zyzak, Joanna Pancerz   
2 miejsce - Konrad Jasiński, Dominik Babiarczyk 
 

 
 

Etap międzygminny 
2 miejsce - Magdalena Zyzak, Joanna Pancerz   
4 miejsce - Konrad Jasiński, Dominik Babiarczyk 
Etap powiatowy 
1 miejsce - Magdalena Zyzak, Joanna Pancerz   
Etap rejonowy 
3 miejsce  - Magdalena Zyzak, Joanna Pancerz, Dominika 
Mlyczyńska  
 
GIMNAZJUM 
Etap gminny 
2 miejsce – Aneta Pancerz, Klaudia Mlyczyńska, Patrycja 
Rosiek 
Etap międzygminny 
2 miejsce - Aneta Pancerz, Klaudia Mlyczyńska, Patrycja 
Rosiek 
Etap powiatowy 
2 miejsce Aneta Pancerz, Klaudia Mlyczyńska, Patrycja 
Rosiek 

 
Piłka siatkowa 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
Mistrzostwa gminy- dziewczęta 1 miejsce, chłopcy 3 
miejsce 
GIMNAZJUM 
Mistrzostwa gminy- dziewczęta 1 miejsce, chłopcy 3 
miejsce 

  
Piłka nożna na trawie 

Vice mistrzostwo gminy dla dziewcząt z gimnazjum 
 
Czwórbój 

Mistrzostwo gminy dla dziewcząt, 3 miejsce chłopców ze 
szkoły podstawowej. 

 
Piłka halowa 

SZKOŁAPODSTAWOWA 
Mistrzostwa gminy- chłopcy 3 miejsce 
GIMNAZJUM 
Mistrzostwa gminy- dziewczęta 2 miejsce, chłopcy 3 
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W niedzielę, 07.12.2014 r. drużyna naszych “Orlików” 
wzięła udział w swoim pierwszym turnieju w życiu! 
Skorzystaliśmy z zaproszenia Akademii Kolejarz Stróże, 
która organizowała I Turniej Mikołajkowy dla 
najmłodszych adeptów piłki nożnej. Nasza drużyna rozegrała 
w sumie 4 mecze, odnosząc komplet zwycięstw!  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALE TO JUŻ BYŁO… - WSPOMNIENIA Z 

UBIEGŁEGO ROKU SZKOLNEGO 
 

Piknik Rodzinny z śliwką w tle 
22 czerwca 2014 r. w czasie dorocznego Pikniku 

Rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkół w Przydonicy 
przedstawiciele Stowarzyszenia „Na śliwkowym szlaku” 
wręczyli dyrektorowi szkoły certyfikat „Śliwkowej Szkoły”. 
Piknik był finałem działań podjętych przez uczniów i ich 
rodziców w czasie drugiego okresu roku szkolnego 2013/2014. 

W projekcie „Śliwkowa szkoła” najbardziej czynny udział 
brali uczniowie klas „0” – III oraz ich rodzice. Na wielu etapach 
pracy towarzyszyli im także uczniowie pozostałych klas, 
dziadkowie oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. 

W ramach projektu odbyły się m. in.: spotkania z rodzicami 
w celu zapoznania z działalnością stowarzyszenia „Na 
śliwkowym szlaku” oraz omówienia harmonogramu działań  
i zakresu zadań dla poszczególnych klas, wplecenie w tematykę 
zajęć z uczniami zagadnień związanych ze znaczeniem 
funduszy unijnych dla kultywowania tradycji i promowania 
produktów lokalnych, cykl zajęć w klasach „0” – III na temat 
lokalnych obrzędów, tradycji i zwyczajów, konkurs plastyczny 
„Tradycje i zwyczaje w naszej miejscowości”  oraz impreza 
integracyjna zorganizowana w ramach dorocznego Pikniku 
Rodzinnego pod hasłem „Tradycja i nowoczesność”. W czasie 
festynu przeprowadzona została akcja informacyjno– 
promocyjna promująca projekt „e – Powiat Nowosądecki”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Półkolonia 
Po raz kolejny w wakacje dzięki współpracy z Krajową 

Radą Izb Rolniczych w Warszawie, Małopolską Izbą Rolniczą 
i KRUS w Nowym Sączu zorganizowano w naszej szkole 
„Półkolonię letnią” dla uczniów w wieku od 6 do 14 lat.  

Sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci przez 10 dni brała 
udział w atrakcjach przewidzianych w programie półkolonii. 
Poza zabawą i dyskotekami w obiekcie szkoły, dużą 
popularnością cieszyły się jak zawsze wycieczki i wyjazdy na 
basen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Warsztaty taneczne 
 

Dzięki współpracy ze SZKOLNĄ FORMACJĄ 
TANECZNĄ od kwietnia ubiegłego roku w naszej szkole 
organizowane są grupowe zajęcia taneczne. 
Pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów świetnie się bawiła, 
ucząc się tańca od pana Krzysztofa Węglarczyka.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła otwarta dla wszystkich 
 
Kurs Komputerowy 50+ 

Chcąc ułatwić mieszkańcom Przydonicy dostęp do 
technologii informacyjnej i przeciwdziałać wykluczeniu 
cyfrowemu,  nasza szkoła podjęła współpracę z firmą Systema 
Sp. z. o. o., w ramach której zorganizowano Kurs 
Komputerowy 50+. Dzięki niemu dziesięcioro mieszkańców 
naszej miejscowości mogło doskonalić swoje umiejętnosci  
w zakresie obsługi komputera.  


