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SŁOWO DYREKTORA SZKOŁY 
 

Szanowni Rodzice!  
 W Waszych rękach znajduje 
się pierwszy w tym roku Biuletyn 
dla Rodziców, do lektury którego 
serdecznie zapraszam. Informuję 
także, że najbardziej aktualne wia-
domości o szkole i jej funkcjono-
waniu znajdą Państwo na stronie 
internetowej naszej placówki oraz 
koncie na Facebooku. 
 Ubiegłe miesiące upłynęły w naszej szkole pod znakiem 
nowych inicjatyw, ale także sprawdzonych, znanych już dobrze 
programów.  
 Comiesięczne wystąpienia w ramach akcji Bezpieczny 
Internet oraz Środy z książką są cenną lekcją dla naszych 
wychowanków. Uczniowie chętnie biorą udział w tych 
przedsięwzięciach, poświęcając na ich przygotowanie swój 
czas i energię. Występy na scenie to niewątpliwie okazja  
do rozwijania uzdolnień i zainteresowań, ale także możliwość 
sprawdzenia się w stresujących sytuacjach.  Każde takie 
doświadczenie jest istotne dla dzieci i młodzieży, uczy 
pokonywania swoich słabości, rozwija i kształci. Należy 
podkreślić, że wszystkie realizowane dotychczas przez 
uczniów wystąpienia były dopracowane i wartościowe,  
co z pewnością jest dla Was, Drodzy Rodzice, powodem  
do dumy!  
 W najnowszym numerze Biuletynu dla Rodziców 
przeczytacie Państwo także o interesujących spotkaniach, jakie 
odbyły się w naszej szkole w ostatnich miesiącach.  
Na szczególną uwagę zasługiwały z pewnością te dotyczące 
uzależnień. Temat ten powinien być obiektem szczególnego 
zainteresowania zarówno nauczycieli, jak i Was - Rodziców. 
Tylko wspólnymi siłami jesteśmy w stanie zapewnić zdrowie  
i bezpieczeństwo naszym podopiecznym. Staramy się, aby  
to trudne zagadnienie nie było w naszej szkole tematem tabu, 
dlatego systematyczna profilaktyka uzależnień jest dla nas 
bardzo ważna.  
 Zachęcam również do zapoznania się z podręcznym 
kalendarium na II okres roku szkolnego. 

Serdecznie pozdrawiam, 
Mirosław Szarota  

PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE 

Mały Mistrz 
 Uczniowie klasy drugiej od 1 września 2015 r. oraz klasy 
pierwszej od 1 września 2016 uczestniczą w Ogólnopolskim 
Programie „Mały Mistrz”, współfinansowanym przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.  

 Program ten skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół 
podstawowych, a jego głównymi celami są: 

 poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności 
ruchowych uczniów klas I-III, 

 wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowa-
nia fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu cieka-
wych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. 

 Wychowawczyni klasy II Pani Maria Szarota oraz 
wychowawczyni klasy I Pani Jolanta Ziółkowska wraz  
z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Krzysztofem 
Budnikiem raz w tygodniu prowadzą zajęcia wychowania 
fizycznego objęte programem, podczas których mali 
mistrzowie zdobywają sprawności: turysty, tancerza, piłkarza, 
koszykarza, łyżwiarza i lekkoatlety.  

 

Znajdź właściwe rozwiązanie 
 Już po raz piąty w szkole we 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 przewiduje się 5 godzin 
wychowawczych.  

Podczas zajęć uczniowie będą: 
 uzasadniać i wzmacniać postawy 

zobowiązujące do niepalenia, 
 wskazywać na konieczność zapew-

nienia organizmowi ludzkiemu 
prawidłowego żywienia i czystego 
powietrza, 

 uświadamiać sobie mechanizm 
nacisku grupowego i uczyć się postaw asertywnych, 

 rozwijać umiejętności radzenia sobie z problemem, 
 wzmacniać poczucie własnej wartości.   



 

 

 BIULETYN DLA RODZICÓW 

 

str.2 

Trzymaj formę 
 Po raz kolejny w szkole realizowany będzie program 
edukacyjny „Trzymaj formę!”, którego organizatorem jest 
Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów 
Żywności Związek Pracodawców.  

 W ramach programu 
uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjum wezmą 
udział w zajęciach poświęco-
nych prawidłowemu żywieniu 
oraz zachęcających do aktyw-
nego i zdrowego stylu życia.  

 
Klub Bezpiecznego Puchatka 

 Nasza szkoła, jak co roku, przystąpiła do programu 
edukacyjnego dla klas I szkół podstawowych „KLUB 
BEZPIECZNEGO PUCHATKA”, organizowanego przez 
firmę MASPEX (producenta kakao Puchatek) we współpracy  
z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji. Program ten objęty jest patronatem Komendy Głównej 
Policji i Kuratorium Oświaty. Nasi pierwszoklasiści podczas 
zajęć z wychowawczynią będą realizować następujące tematy: 

 Bezpieczeństwo w szkole; 

 Bezpieczeństwo w domu; 

 Bezpieczeństwo na drodze; 

 Bezpieczny odpoczynek. 

 Celem puchatkowego 
programu jest uczenie dzieci 
bezpiecznych zachowań nie 
tylko na drodze, ale również w innych sferach ich aktywności: 
w domu, w szkole, w czasie zabawy, podczas korzystania  
z Internetu. Dodatkowo program został rozbudowany o treści 
związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego 
zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji 
informacji i rozwijania kreatywności. 

Szklanka mleka  
i Owoce w szkole 

 Szkoła niezmiennie 
realizuje programy finanso-
wane przez Unię Europej-
ską: „Szklanka mleka”  
i „Owoce w szkole”.  

 Ich celem jest także 
wyrabianie u najmłodszych 
zdrowych nawyków żywie-
niowych, zwiększenie spo-
życia mleka i jego prze-

tworów oraz wzbogacanie codziennej diety 
dziecka w warzywa i owoce. Mleko roz-
prowadzane jest wśród uczniów klas 0-VI,  
a owoce otrzymują uczniowie klas 0-III. 

 
„Mistrzowie Kodowania” 

 W roku szkolnym 
2016/2017 nasza szkoła 
przystąpiła do Ogólno-
polskiego Programu Edu-
kacyjnego „Mistrzowie Ko-
dowania”. Powyższy pro-
jekt edukacyjny ma na celu 

upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. 
Program „Mistrzów Kodowania" realizowany jest w ramach 
zajęć komputerowych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 
na których co tydzień dzielnie stawia się grupa 
czwartoklasistów.  

 W ramach projektu uczniowie uczą się programowania  
w intuicyjnym języku Scratch, pracują na platformie stu-
dio.code.org, zdobywając kolejne certyfikaty ukończonych kur-
sów, jak również doskonalą umiejętność algorytmicznego my-
ślenia, kodując bez użycia komputera. Mieliśmy również przy-
jemność uczestniczyć w obchodach Europejskiego Tygodnia 
Kodowania i Godziny Kodowania. 

Treningi „STARSZAKÓW” 
 Zajęcia z piłki nożnej prowadzone pod skrzydłami pana 
Krzysztofa Budnika to kolejna inicjatywa w naszej szkole 
skierowana do najmłodszych. Chłopcy z oddziału „0”A i „0”B 
z wielkim zaangażowaniem biorą udział w treningach. Warto 
zaznaczyć, że tego typu zajęcia są świetnym przygotowaniem 
do społecznego współdziałania, uczą dziecko przystosowania 
się do całego zespołu, a w szczególności dyscypliny. 
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NOWE SZKOLNE INICJATYWY  

„Środy z książką” 

 W ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza szkoła 
organizuje comiesięczne spotkania pt. „Środy z książką”. 
Celem akcji jest rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 
wśród uczniów: 

 26.10.2016r. klasa VI wraz z wychowawczynią Panią 
Renatą Nosal przygotowała przedstawienie pt. „Czytanie 
nie boli”. Uczniowie wcielili się w role postaci z bajek, 
m.in. Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Pana Kleksa, 
Elzy z Krainy Lodu, Pinokia, Kubusia Puchatka, 
Brzydkiego Kaczątka, itp. 

 Dnia 30.11.2017r. odbyło się drugie spotkanie pt. „Środy  
z książką”. Tym razem klasa V pod opieką pani Barbary 
Saroty przeniosła nas w świat bajek. Mogliśmy podziwiać 
m.in. Czerwonego Kapturka, Wilka, Jasia i Małgosię, 
Kopciuszka, Krasnoludki, Smerfy, Bolka, Lolka i Tolę, 
Czarownicę czy Pszczółkę Maję…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.11.2017r. uczniowie klasy I gimnazjum wraz  
z wychowawczynią Panią Anetą Hajduk zaprezentowali 
dla klas 0 - III zabawny spektakl, w którym pomieszały się 
bajki. Postacie opuściły przypisane im miejsca i znalazły 
się zupełnie nie tam, gdzie powinny. Dzieci świetnie się 
bawiły i żywo reagowały na wydarzenia sceniczne. Po wy-
stępie odbył się krótki konkurs, podczas którego dzieci od-
powiadały na pytania związane z przedstawieniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.12.2016 r. swoim występem zachwyciła nas klasa IV 
pod opieką Pani Anety Korzeń. Uczniowie po raz kolejny 
„bajkowo” pokazali, dlaczego warto czytać książki.  
Po pięknym przedstawieniu ze wspaniałą grą aktorską 
dzieci przeprowadziły quiz znajomości baśni. Osoba, która 
prawidłowo odpowiedziała na pytanie, otrzymała słodką 
niespodziankę od Wróżki. 
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„Bezpieczny Internet” 

 Pomysłodawcą akcji „Bezpieczny Internet” jest 
Samorząd Uczniowski. Każda klasa w pierwszy czwartek 
miesiąca prezentuje w dowolnej formie treści związane  
z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. 

 Klasa III gimnazjum swoim występem 3.11.2016r. 
rozpoczęła cykl spotkań pod nazwą „Bezpieczny Internet”. 
Uczniowie klasy III przygotowali scenkę pokazującą, jak 
niebezpieczne mogą być znajomości zawierane przez Internet, 
w którym ludzie o złych intencjach mogą poprzez 
psychomanipulację pozyskiwać zaufanie osób młodych. 
Scenka pokazała, jak tragiczne mogą być skutki ulegania tego 
typu internetowej manipulacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 1.12.2016r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  
w drugim spotkaniu pt. „Bezpieczny Internet”. Tym razem kla-
sa II gimnazjum pod opieką Pani Doroty Migacz  
w „bajkowy” sposób pokazała dzieciom i młodzieży zagroże-
nia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu. 

 5.01.2017r. uczestniczyliśmy w kolejnej odsłonie spotkań 
pt. „Bezpieczny Internet”. Tym razem uczniowie klasy I gim-
nazjum pod opieką Pani Anety Hajduk pokazali, jak wiele nie-
bezpieczeństw niesie za sobą nadmierne korzystanie  
z Internetu. 

CIEKAWE SPOTKANIA 

 28.10.2016r. naszą szkołę odwiedził Pan Zdzisław 
Kożuch – leśniczy pracujący w Nadleśnictwie Stary Sącz.  
Uczniowie usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat jego 
pracy, ale przede wszystkim gość opowiadał o drzewach, oma-
wiając ich budowę i cechy charakterystyczne, a także o warun-
kach i zwyczajach życia zwierząt zamieszkujących lasy (lisa, 
sarny, dzika, wilka, niedźwiedzia itp.). Zwrócił uwagę, w jaki 
sposób zachować się w razie ataku zwierzęcia oraz co zrobić  
w przypadku zadomowienia się blisko naszego domu 
„nieproszonych gości”, np. kun lub węży. Po zakończonej pre-
lekcji uczniowie II  
i III klasy gimnazjum 
korzystając z porad 
Pana Zdzi sła wa 
zasadzi l i  młode 
drzewka na terenie 
szkoły. 

 

  

 
 21.11.2016r. odbyło się spotkanie z policjantami -  
asp. Kazimierzem Galarowiczem oraz mł. asp. Andrzejem 
Wójciakiem. poświęcone właściwemu zachowaniu uczniów 
oraz bezpieczeństwu na drodze. 

 22.11.2016r. odbyły się zajęcia profilaktyczne dla 
uczniów klasy II i III gimnazjum pod nazwą „Wolność  
i godność. Wybieram – nie biorę”. Warsztaty prowadzone były 
przez pracowników Stowarzyszenia 
MONAR Poradni Profilaktyczno-
Konsultacyjnej w Nowym Sączu. 

 22.11.2016r. nauczyciele również 
uczestniczyli w szkoleniu na temat profilaktyki uzależnień od 
substancji psychoaktywnych prowadzonym przez pracow-
ników Stowarzyszenia MONAR Poradni Profilaktyczno-
Konsultacyjnej w Nowym Sączu. 

 23.11.2016r. rodzice mieli okazję wysłuchać prelekcji 
prowadzonej przez kuratora zawodowego Pana Witolda Mroza 
poświęconej odpowiedzialności karnej nieletnich oraz form 
wsparcia dla rodziny. 
 28.11.2016r. uczniowie klasy III uczestniczyli  
w spotkaniu z doradcą zawodowym Panem Bolesławem 
Bielakiem. 

 26.01.2017r. uczniowie obejrzeli spektakle 
profilaktyczne poruszające tematykę zasad efektywnej 
komunikacji międzyludzkiej, wystawione oddzielnie dla trzech 
grup wiekowych. 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  
SZKOŁA PODSTAWOWA 2016/2017 

 
GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

DZIEWCZĘTA  I miejsce 

Kornelia Cisowska, Gabriela Gądek, Urszula Zyzak, Magdalena 
Zyzak, Katarzyna Pasiut, Mariola Zięba, Nikola Cisowska, 
Natalia Zięcina, Edyta Zarzycka, Julia Małek 

GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
CHŁOPCY   I miejsce 

Mateusz Zięcina, Mateusz Zyzak, Marcin Zając, Jakub Małek, 
Konrad Zyzak, Patryk Jasiński, Adrian Wolak, Piotr Rosiek, 
Dawid Basta, Konrad Krzyżak 

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGIPRZEŁAJOWE 
DZIEWCZĘTA  VII miejsce 

Kornelia Cisowska, Gabriela Gądek, Urszula Zyzak, Magdalena 
Zyzak, Katarzyna Pasiut, Mariola Zięba, Nikola Cisowska, 
Natalia Zięcina, Edyta Zarzycka, Julia Małek 

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
CHŁOPCY   X miejsce 

Mateusz Zięcina, Mateusz Zyzak, Marcin Zając, Jakub Małek, 
Konrad Zyzak, Patryk Jasiński, Adrian Wolak, Piotr Rosiek, 
Dawid Basta, Konrad Krzyżak 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  
CHŁOPCY   V miejsce 

Mateusz Zięcina, Zyzak Mateusz, Jakub Małek, Meteusz 
Fedko, Marcin Zając, Konrad Krzyżak, Piotr Rosiek Asrian 
Wolak, Tomasz Zięba, Kacper Zięba 
 

GMINNY TENIS STOŁOWY - INDYWIDUALNY 

DZIEWCZĘTA 

Agata Sadłoń 2m - awans do Zawodów Międzygminnych 
Urszula Zyzak 5m - awans do Zawodów Międzygminnych 
Julia Małek 7-8m, Gabriela Cabała 7-8m, 
Kornelia Cisowska 9-12m, Weronika Sadłoń 13m 

CHŁOPCY 

Jakub Małek  6m - awans do Zawodów Międzygminnych  
Piotr Rosiek 7-8m, Mateusz Zyzak 13-16m  

GMINNY DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY  

I ZESPÓŁ:  Agata Sadłoń, Kornelia Cisowska  II miejsce 
II ZESPÓŁ: Urszula Zyzak, Julia Małek  III miejsce 
III ZESPÓŁ: Piotr Rosiek, Jakub Małek V miejsce 

MIĘDZYGMINNY DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY 

 Kornelia Cisowska, Agata Sadłoń, Urszula Zyzak  I miejsce 

POWIATOWY DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY  

Agata Sadłoń, Urszula Zyzak  IV miejsce 



 

 

 BIULETYN DLA RODZICÓW 

  

str.6 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE GIMNAZJUM 
2016/2017 

 
GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

DZIEWCZĘTA  I miejsce 

Natalia Zyzak, Martyna Sadłoń, Zuzanna Miszczyk, Justyna 
Berdychowska, Julia Janisz, Agnieszka Zyzak, Marzena 
Bandyk, Joanna Stelmach, Marta Zyzak, Magdalena Zyzak 

GMINNE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
CHŁOPCY   I miejsce 

Marcin Fedko, Konrad Jasiński, Łukasz Wolak, Michał Zięba, 
Konrad Jasiński, Marcin Nędza, Dominik Babiarczyk, Konrad 
Jasiński, Andrzej Małek, Jerzy Szymański 

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGIPRZEŁAJOWE 
DZIEWCZĘTA  XVI miejsce 

Natalia Zyzak, Martyna Sadłoń, Zuzanna Miszczyk, Justyna 
Berdychowska, Julia Janisz, Agnieszka Zyzak, Marzena 
Bandyk, Joanna Stelmach, Marta Zyzak, Magdalena Zyzak 

POWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
CHŁOPCY   XVII miejsce 

Marcin Fedko, Konrad Jasiński, Łukasz Wolak, Michał Zięba, 
Konrad Jasiński, Marcin Nędza, Dominik Babiarczyk, Konrad 
Jasiński, Andrzej Małek, Jerzy Szymański 

HALOWE MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ 
CHŁOPCY   II miejsce 

Marcin Wójs, Michał Zięba, Marcin Fedko, Łukasz Wolak, 
Szymon Zyzak, Artur Nędza, Dominik Babiarczyk, Konrad 
Jasiński, Andrzej Małek, Jerzy Szymański, Konrad Jasiński 

HALOWE MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ 
DZIEWCZĘTA  III miejsce 

Natalia Zyzak, Dominika Mlyczyńska, Agnieszka Zyzak, 
Marzena Bandyk, Klaudia Janisz, Justyna Pasiut, Joanna 
Pancerz, Joanna Stelmach, Magdalena Zyzak, Marta Zyzak 

GMINNY TENIS STOŁOWY - INDYWIDUALNY 

DZIEWCZĘTA 

Klasa II Dominika Mlyczyńska 1m, Agnieszka Zyzak 7-8m 

Klasa III Magdalena Zyzak  5m, Joanna Pancerz 9-12m 

CHŁOPCY 

Klasa I Jakub Rosiek  5m, Marcin Wójs 
9-12m 

Klasa III Konrad Jasiński  1m, Dominik 
Babiarczyk 9-12m 

MIĘDZYGMINNY TENIS STOŁOWY  
- INDYWIDUALNY 

Klasa II Dominika Mlyczyńska  2m, 

Klasa III Magdalena Zyzak  9-12 m 
Klasa I Jakub Rosiek  17-18 m 
Klasa III Konrad Jasiński  9-12m 

POWIATOWY TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY 

Klasa II Dominika Mlyczyńska 5m 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY - GMINA 

- Dominika Mlyczyńska, Magdalena Zyzak 2m 

- Joanna Pancerz, Agnieszka Zyzak 4m 

-Jakub Rosiek, Konrad Jasiński, Dominik Babiarczyk 3m 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY-MIĘDZYGMINA 

- Dominika Mlyczyńska, Magdalena Zyzak, Joanna Pancerz 2m 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY-POWIAT 

- Dominika Mlyczyńska, Magdalena Zyzak, Joanna Pancerz 2m 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY-REJON 

- Dominika Mlyczyńska, Magdalena Zyzak, Joanna Pancerz 3m 

GMINNA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĘTA  II m 

Zuzanna Miszczyk, Dominika Mlyczyńska, Agnieszka Zyzak, 
Marzena Bandyk,  Klaudia Janisz, Joanna Pancerz, Justyna 
Pasiut, Joanna Stelmach, Magdalena Zyzak, Marta Zyzak, 
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW  
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 Uczniowie naszej szkoły 
bardzo chętnie brali udział  
w szkolnych etapach konkursów 
organizowanych przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie. Część 
z nich zakwalifikowała się do eta-
pu rejonowego. 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 Małopolski Konkurs Matematyczny - etap rejonowy: 

Julia Małek  (kl. VI), Magdalena Tabaszewska (kl. VI) 

 Małopolski Konkurs Humanistyczny - etap rejonowy: 

Kornelia Cisowska (kl. VI) 

 

GIMNAZJUM 

 Małopolski Konkurs Biologiczny - etap rejonowy: 

Magdalena Zyzak (kl. III) - finalistka etapu wojewódzkiego 

 Małopolski Konkurs Geograficzny - etap rejonowy: 

Magdalena Zyzak (kl. III) 

 Małopolski Konkurs Języka Polskiego - etap rejonowy: 

Weronika Kużawa (kl.III) - finalistka etapu wojewódzkiego 

 
 Ponadto Weronika Kużawa, uczennica klasy trzeciej 
Gimnazjum nr 4 Przydonicy zdobyła tytuł laureata w IV 
Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku  
o historii” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polonistów 
i Fundację „Zawsze Warto”. Konkurs objęty był Honorowym 
Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.  

NADCHODZĄCE TERMINY 

 15.02.2017r. - spotkanie uczniów klasy III gimnazjum  
z doradcą zawodowym z Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu. 

 6.03.2017r. - spotkanie uczniów klasy III gimnazjum  
z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji 
zawodowej OHP w Nowym Sączu. 

 

 

KALENDARIUM NA II OKRES ROKU 
SZKOLNEGO  2016/2017 

 

Ferie zimowe 

Wiosenna przerwa świąteczna 

Egzamin gimnazjalny  
w ostatnim roku nauki  

w gimnazjum: 
- część humanistyczna 

- część matematyczno - przy-
rodnicza 

- język obcy nowożytny 

Dni wolne od zajęć dydaktycz-
nych: 

- w gimnazjum 

-  w szkole podstawowej  
i gimnazjum 

Zakończenie rocznych zajęć  
dydaktyczno – wychowaw-

czych 

30 stycznia - 12 lutego 
2017r. 

13 - 18 kwietnia 2017r. 

 
 
 

19 kwietnia 2017r. 
20 kwietnia 2017r. 

 
21 kwietnia 2017r. 

 
 
 

19, 20, 21 kwietnia 2017r. 

2 maja 2017r. 
16 czerwca 2017r. 

23 czerwca 2017r. 

NAZWA  WYDARZENIA  TERMIN  

Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 
2017r. 



 

 

 BIULETYN DLA RODZICÓW 

  
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. 

Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stro-
nach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed 
karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko  
Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało,  
że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub 
przestraszy, może się do Ciebie zwrócić. 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. 

Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy 
nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym 
względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii 
dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, 
chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na 
policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego 
ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u 
(www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami 
telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu 
doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci. 

8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego 
Zachowania w Internecie. 

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania.  
W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc  
w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, 
używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety 
znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny 
je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować 
zastrzeżonych materiałów, itp.). 

9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje 
dziecko. 

Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie 
strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się 
poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje  
za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania  
z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie 
www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie 
nietypowych sytuacji. 

10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają 
nad jego negatywnymi stronami. 

Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również 
dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku  
w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać  
z oferowanego przez Sieć bogactwa. 
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10 PORAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH 
BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU 

PRZEZ DZIECI. 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. 

Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. 
Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, 
które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie 
listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis 
internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej 
niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by 
było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie. 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa  
w Internecie. 

Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywa-
niem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można 
ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko 
co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą 
chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagroże-
niach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. 

2. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się  
na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. 

Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą 
nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomy-
mi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. 
Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z niezna-
jomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze  
w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół. 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu 
swoich prywatnych danych. 

Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla 
najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne 
jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze 
musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno 
zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść 
podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie 
podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, 
adresu i numeru telefonu. 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji 
przeczytanych w Sieci. 

Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich 
zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali 
internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie 
znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, 
że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, 
korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, 
słowniki). 

 

 


