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SŁOWO DYREKTORA SZKOŁY 

 
Szanowni Rodzice 

 Dzisiejsza rzeczywistość 
p o k az u j e  n am ,  j ak  w i e l e 
niebezpieczeństw może spotkać 
nasze dzieci .  Niestety nie 
zatrzymamy tej pędzącej machiny. 
Niebezpieczeństwa już są i nie 
pozbędziemy się ich tak po prostu. 
Możemy jedynie im zapobiegać. 
Profilaktyka staje się kluczem do działań wychowawczych. 
Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Młodym ludziom 
bardzo łatwo zwątpić w pewność jutra i dlatego dorośli powinni 
stawać się dla nich drogowskazem. Nie przeżyjemy życia  
za dziecko, nie rozwiążemy za niego problemów. Możemy 
jednak wskazać mu drogę, która pomoże mu dotrzeć do celu.  
 Jednym z drogowskazów jest postawa patriotyczna. 
Trudno w dzisiejszych czasach o wzór patrioty - tyle w świecie 
zawiści i gier politycznych… Jednak społeczność lokalna jest 
doskonałym miejscem, gdzie pokazuje się jak zadbać  
o wychowanie patriotyczne. Przepełniony dumą patrzyłem  
na dzielnie maszerujących uczniów w trakcie Rajdu 
upamiętniającego odzyskanie niepodległości. Ich determinacja  
w pokonywaniu kolejnych kilometrów była imponująca. 
 Zaangażowanie naszych uczniów widoczne było także 
podczas Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej. Mogliśmy 
liczyć na wsparcie w organizacji tego przedsięwzięcia. W tym 
miejscu składam ogromne podziękowania przedstawicielom 
Stowarzyszenia Złoty Orkisz, którzy przygotowali poczęstunek 
dla uczestników konkursu.  
 Wychowanie patriotyczne w dzisiejszych czasach,  
to dawanie przykładu postaw aktywnych do działania na rzecz 
naszego kraju, postaw uczciwego życia w zgodzie z własnym 
sumieniem. Nasza młodzież powinna być wzorem dla polskiej 
społeczności. 

Serdecznie pozdrawiam, 
Mirosław Szarota  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy.  

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 
 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski... 

 
Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany – 
Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 
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POLSKA NIEPODLEGŁA  
– 100 ROCZNICA ODZYSKANIA 

NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 Nasza szkoła podjęła się działań związanych  
z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Jednym z nich był Rajd Granicami 
Przydonicy. Wszyscy uczniowie, wraz z opiekunami 
wytrwale maszerowali po wyznaczonych szlakach, by potem 
wspólnie w szkole uroczyście zakończyć fantastycznie 
spędzony dzień. 

 Ważnym wydarzeniem był także GMINNY 
KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 
"POLEGŁYM CHWAŁA, WOLNOŚĆ ŻYWYM! NIECH 
PŁYNIE W NIEBO DUMNY ŚPIEW...", który miał 
miejsce 13 listopada 2018r. Wśród artystów biorących udział 
w konkursie wyróżnić można było wyjątkowe barwy głosu,  
a także zatrzymać się nad historycznym aspektem trudnego 
losu naszej Ojczyzny. 
 

 100 – lecie to także literackie potyczki naszych uczniów.  
Cała społeczność tworzy wiersze i wierszyki, które zostaną 
wydane na pamiątkę obchodów odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

 9 listopada o godzinie 11:11 społeczność szkolna 
przystąpiła do odśpiewania hymnu państwowego. Była  
to ogólnopolska akcja, podczas, której wszystkie szkoły  
w naszym kraju, dokładnie o godzinie 11:11 „wzniosły  
w niebo dumny śpiew”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaśpiewaliśmy wspólnie wszystkie cztery zwrotki 
Hymnu Narodowego. W dzisiejszych czasach mało kto może 
pochwalić się znajomością wszystkich słów „Mazurka 
Dąbrowskiego”. 
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UROCZYSTA AKADEMIA 
 
 9 listopada odbyła się również uroczysta akademia, 
podczas której szkolni aktorzy zabrali nas w historyczne 
momenty, dzięki, którym mogliśmy uświadomić sobie czym 
dla współczesnego ucznia jest niepodległość. Gra aktorska 
była na wysokim poziomie, dekoracja w każdym miejscu 
prezentowała delikatność i perfekcjonizm. 

SADZENIE „DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI”  
W PRZYDONICY 

 
 W ramach uczczenia obchodów 100 – letniej rocznicy 
Odzyskania Niepodległości na skwerku przy Szkole 
Podstawowej w Przydonicy z udziałem całej społeczności 
szkolnej został posadzony „Dąb Niepodległości” – drzewo, 
które jest symbolem siły, długowieczności i nieprzemijającej 
pamięci. Akcja ta nawiązywała do wydarzeń z lat 1918–1928, 
kiedy to społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło drzewa, 
głównie dęby – jako świadectwo odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

 Posadzony dąb wraz z umieszczoną tabliczką jest 
dowodem włączenia się naszej szkoły w ważną i podniosłą 
akcję jaką jest 100-tna rocznica Odzyskania Niepodległości. 
Bardzo serdecznie dziękujemy pani Renacie Kantor, która 
była inicjatorem i koordynatorem tego projektu. 
 
 

„MÓJ PIERWSZY ZESZYT” 
 

„Mój pierwszy zeszyt” – akcja IPN dla pierwszoklasistów  
z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. 
 Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
Instytut Pamięci Narodowej przygotował dla wszystkich 
pierwszoklasistów w całym kraju specjalny prezent – ołówki  
i zeszyty z wizerunkami sześciu Ojców Niepodległości: 
Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana 
Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego  
i Wojciecha Korfantego. 

 W dniu 08 listopada pan Dyrektor wręczył nam 
przywiezione z Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym 
Sączu zeszyty z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego i śliczne 
czerwone ołówki. Dziękujemy. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Do działań podjętych w ramach upamiętnienia  
100 rocznicy odzyskania niepodległości przyłączyli się 
wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz rodzice. Dzięki 
temu udało się nam wskazać właściwe drogi wychowania 
patriotycznego, upamiętnić te wielkie wydarzenia, które 
pomogły współczesnemu człowiekowi żyć w wolnym kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program Wychowawczo -  Profilaktyczny to dokument, 
wyznaczający cele w określonych dziedzinach. Wychowanie 
patriotyczno – obywatelskie zostało ujęte w następujący 
sposób, poprzez który realizowaliśmy wyznaczone zadania. 
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WYCHOWANIE  
PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE 

/WYCIĄG  Z DOKUMENTACJI SZKOLNEJ/ 
 

Sfera: DUCHOWA/SPOŁECZNA   
 
Zadanie szczegółowe:   

Kształtowanie świadomości 
obywatelskiej, więzi z krajem 
ojczystym oraz szacunku do 
własnego państwa. 

Cele: 
1. Uczeń  zna  s ymbole 

państwowe (flaga, godło, 
hymn), pieśni patriotyczne. 

2. Uczeń zna i wzoruje się na 
s ylw et kach  wie lk i ch 
Polaków. 

3. Uczeń zna miejsca pamięci narodowej.  
Sposób realizacji: 

 Uroczyste obchody świąt państwowych oraz ważnych dla 
kraju rocznic. 

 Udział delegacji uczniów w Gminnych Obchodach Trzeciego 
Maja. 

 W związku z 100-letnią rocznicą odzyskania niepodległości 
przygotowanie konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej, 
zebranie tomiku krótkich 100 wierszy i zaprezentowanie ich 
na łamach szkolnej gazetki, konkurs fotograficzny „Moja mała 
Ojczyzna”, rajd granicami Przydonicy. 

 Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi oraz zasadami, 
które są istotne dla funkcjonowanie państwa.  

 Zapoznanie uczniów z życiorysami i osiągnięciami wybitnych 
Polaków. 

 Wycieczki służące poznawaniu historii Polski.  
  

Sfera:  SPOŁECZNA  
Zadanie szczegółowe:  
Przygotowanie uczniów do 
świadomego  i  ak t ywn ego 
uczestnictwa w życiu publicznym. 
Cele: 
1. Uczeń zna swoje prawa i 
obowiązki.  
2. Uczeń uczestniczy w życiu 
społecznym szkoły. 

Sposób realizacji: 

 Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia oraz  
ze statutowym systemem kar i nagród. 

 Zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka, Deklaracją 
Praw Człowieka i Konstytucją RP 

 Wybory Samorządów Klasowych oraz do Samorządu 
Uczniowskiego.  

Sfera: INTELEKTUALNA/DUCHOWA  
 
Zadanie szczegółowe   

K sz t a ł to w an i e  p os t aw y 
proeuropejskiej. 

Cele   
1. Uczeń zna i szanuje symbole 

Unii Europejskiej.  
Sposób realizacji 

 Zapoznanie dzieci symbolami Unii Europejskiej oraz  
z ciekawostkami o krajach członkowskich. 

 Zapoznanie uczniów z tradycjami i zwyczajami świątecznymi  
w Wielkiej Brytanii i Niemczech.  
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POSTAW NA RODZINĘ 
 

  CYKL TEMATYCZNYCH INFORMACJI 
CHRONIĄCYCH DZIECKO PRZED 

NIEBEZPIECZNYMI SFERAMI ŻYCIA 
 

„UWAŻNE SŁUCHANIE” 

 Dobre i skuteczne porozumiewanie pozwala dzieciom  
i rodzicom dzielić się swoimi prawdziwymi emocjami. 
Poświęć dziecku czas i uwagę, by mogło poradzić sobie  
z własnymi uczuciami. Spraw, by miało świadomość,  
że zawsze może opowiedzieć rodzicom o swoich problemach. 

Staraj się być dla dziecka cierpliwym i życzliwym słuchaczem. 

Unikaj krytykowania czy rozwiązywania problemów  
za dziecko. Okaż mu swoje wsparcie i zaangażowanie. 

 

JASNE KOMUNIKATY: 

 Kiedy rozmawiasz z nastolatkiem o alkoholu czy 
narkotykach, mów wyraźnie o swoich oczekiwaniach. 
Aby Twój zakaz zadziałał, musi być jasno 
sformułowany. 

 Pamiętaj, że dziecku łatwiej odmówić alkoholu czy 
papierosów, gdy ma świadomość, ze właśnie tego 
oczekują od niego rodzice. 

 Wspólnie z dzieckiem zawczasu ustalcie, jakie 
konsekwencje grożą za złamanie zakazu palenia 
papierosów czy picia alkoholu. Kary powinny być 
istotne, ale rozsądne. 

 Zawsze trzymaj się ustalonych zasad – 
KONSEKWENCJA JEST WAŻNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że twoim zadaniem jest zapewnienie dziecku 
poczucia bezpieczeństwa. Wspieraj je w rozwijaniu 

samodzielności i rozwiązywaniu problemów.  
Pokaż, że razem łatwiej pokonywać trudności. 

CYBERPRZEMOC – PRELEKCJA  
DLA KLAS VI, VII, VIII ORAZ III GIMNAZJUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 W środę 14 listopada naszą szkołę odwiedził 
przedstawiciel Fundacji Bezpiecznie Do Celu, pan Jarosław 
Mleczko. Podczas dwugodzinnej prelekcji rozmawiał  
z młodzieżą na temat przemocy w Internecie. Uczniowie 
uzyskali ważne informacje związane z rozwiązywaniem 
problemu przemocy w sieci. 

Każdy przejaw przemocy w Internecie należy zgłosić  
na policję. W sieci nie jesteśmy anonimowi, tam również 

powinno się szanować naszą prywatność. 

 



 

 

 

 BIULETYN  DLA  RODZICÓW 

str.6 

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE 
 

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO  
„ŚCIEŻKI WYOBRAŹNI” 

  
 W dniu 15 listopada w naszej szkole nastąpiło 
ogłoszenie wyników I Gminnego Konkursu Literackiego 
„Ścieżki wyobraźni”. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami 
zostali zaproszeni do nas na spotkanie podsumowujące 
połączone z wręczaniem dyplomów. Oto lista laureatów 
konkursu: 

I m-ce: Łucja Karbownik (SP w Podolu-Górowej) 

II m-ce: Julia Małek (SP w Przydonicy) 

III m-ce: Oskar Górowski (SP w Jelnej) 

III m-ce: Natalia Jurkowska (SP w Rożnowie) 

Wyróżnienia: 

Julia Walat (SP w Siennej) 

Karolina Cewka (ZS w Gródku n/D) 

Jakub Ziółkowski (SP w Podolu-Górowej) 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali oprócz dyplomów 
nagrody rzeczowe, które wręczył Dyrektor mgr inż. Mirosław 
Szarota. Organizatorki: Anna Majoch i Barbara Sarota 
serdecznie gratulują autorom nagrodzonych prac oraz ich 
opiekunom i już teraz zapraszają do udziału w II edycji. 

 

Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR 
TYMBARKU 

 Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział  
w turnieju "Z podwórka na stadion" o Puchar Tymbarku, 
który odbył się na obiektach MOSiRu (KS „Jedność) w 
Nowym Sączu.  

 Ogromne przeżycie dla najmłodszych adeptów piłki 
nożnej, wielkie emocje które mimo zimna rozgrzewały 
każdego do czerwoności:). Razem z Akademią Gród 
zgłosiliśmy 5 drużyn w tym 1 drużynę dziewcząt, które  
w swojej kategorii wiekowej (U-10) rozegrały finał  
z dziewczętami z Jelnej. Bardzo serdecznie dziękujemy 
Akademii Gród za współpracę, oraz liczymy na kolejne 
wspólne działania w przyszłości. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

UMIESZCZENIE NA TERENIE SZKOŁY 
POJEMNIKA PCK 

 Dzięki współpracy naszej placówki z Polskim 
Czerwonym Krzyżem przed budynkiem szkoły zostały 
postawione dwa pojemniki, do których można oddawać  
w dobrym stanie tekstylia, takie jak: odzież, obuwie, pościel, 
pluszaki. 

 Kwota uzyskana ze sprzedaży tekstyliów zostaje 
przeznaczona na działania statutowe naszego lokalnego 
Oddziału PCK z przeznaczeniem na: dożywianie głodnych 
dzieci, poprawę życia najbiedniejszych rodzin, tworzenie 
miejsc pomocy dla potrzebujących. 

 



 

 

 

 BIULETYN  DLA  RODZICÓW 

str.7 

PAMIĘTAMY, O TYCH, KTÓRZY ODESZLI… 
  

 W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych 
uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią panią Renatą 
Nosal odwiedzili pobliski cmentarz, aby wspólnie pomodlić 
się przy grobach Księży tu spoczywających oraz żołnierzy, 
którzy walczyli i polegli w obronie naszej Ojczyzny. 

  
 WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW  

DO STRAŻY POŻARNEJ 
 30 października nasi najmłodsi uczniowie pod opieką 
wychowawczyń: p. Alicji Próchnickiej i p. Doroty Maciaś 
oraz mamy p. Małgorzaty Salamon udali się na wycieczkę do 
siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. 

 

 W trakcie spotkania strażak zaznajomił dzieci  
z ciekawostkami związanymi z jego pracą zawodową.  
Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można 
wzywać straż pożarną. Wysłuchały krótkiej prelekcji  
na temat niebezpieczeństw i zagrożeń pożarowych w domu 
oraz jak zachować się w czasie pożaru. I w tym miejscu było 
idealne połączenie teorii z praktyką, ponieważ dzieciaki  
na własnej skórze poczuły efekt zadymionego pomieszczenia, 
z którego w odpowiedni sposób miały uciec. Oczywiście 
wykonały to zadanie celująco. 

 Ogromne zainteresowanie 
wzbudziły wozy strażackie. 
Dzieci mogły je z bliska oglądać 
oraz podziwiać wyposażenie, 
jakim dysponują podczas swojej 
niezwykle odpowiedzialnej pracy 
strażacy. Przez chwilę wszyscy 
uczestnicy wycieczki mogli 
poczuć się jak strażacy,  
próbując swoich sił w 
posługiwaniu się wężem 
gaśniczym. Nawet p. Dorota 
poczuła dosłownie „ciężar” pracy 
strażaków przymierzając pełne 
umundurowanie. 

 Przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę na temat 
bezpieczeństwa, właściwego zachowania się podczas pożaru, 
co jest bardzo ważne w codziennym życiu. 

 

 

 Wizyta w straży była drugą atrakcją wyjazdu. Wcześniej 
dzieciaki spędziły 2 godziny w sali zabaw Ufoland. Był to 
dzień bardzo aktywny. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale 
zadowoleni!  
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ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW  
 

 22 listopada miała miejsce bardzo ważna uroczystość. 
Otóż uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej zostali oficjalnie 
przyjęci do grona społeczności szkolnej. W pięknie 
przystrojonej sali gimnastycznej zgromadzili się główni 
bohaterowie tego dnia- Pierwszoklasiści, rodzice, nauczyciele 
oraz uczniowie klas młodszych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nasi najmłodsi uczniowie pięknie zaprezentowali się  
na scenie. Nie zabrakło recytacji, śpiewu i tańca, a do tak 
wspaniałego występu 
przygotowała ich 
wychowawczyni pani 
Maria Szarota.  

 Po pokazaniu 
zdolności scenicznych 
nadszedł czas na 
uroczyste pasowanie 
na ucznia, którego 
dokonał Pan Dyrektor 
Mirosław Szarota. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne 
oraz upominki od rodziców i klasy III.  

ZABAWA ANDRZEJKOWA 
 

Tego samego dnia w naszej szkole odbyła się również zabawa 
andrzejkowa. Oprócz wspaniałej zabawy tanecznej 
prowadzonej przez DJ Sromka uczniowie wzięli udział  
w przygotowanej przez Samorząd Uczniowski loterii 
fantowej oraz "poznali swoją przyszłość" - a to dzięki 
zawodowym wróżkom i wróżbitom z klasy VI. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


