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SŁOWO DYREKTORA SZKOŁY 
 

Drodzy Rodzice! 
 
Witam Państwa bardzo 
serdecznie na łamach Biuletynu 
Informacyjnego dla Rodziców. 
Z prawdziwą przyjemnością 
oddaję do Państwa rąk 
publikację, która pozwoli na 
jeszcze większy przepływ 

informacji między szkołą a domem rodzinnym naszych 
uczniów. Przedstawiam informator, dotyczący 
aktualnych wydarzeń odbywających się na terenie 
Zespołu Szkół w Przydonicy. Dzięki niemu dowiecie się 
Państwo, jakimi zagadnieniami się zajmowaliśmy, jakie 
akcje i wydarzenia miały i będą miały miejsce w naszej 
szkole w najbliższym czasie. Znajdą się tu również 
informacje o roli rodzica i nauczyciela w procesie 
wychowania i kształtowania młodego człowieka. Będą 
przypominane terminy planowanych spotkań, zebrań 
dla rodziców, konsultacji nauczycielskich, a więc czasu, 
jaki dodatkowo poświęcą nauczyciele, aby porozmawiać 
z Wami o uczniu oraz jego bieżących sukcesach 
i trudnościach. W każdym numerze znajdzie się również 
wkładka traktująca o bardzo ważnym wydarzeniu  
w życiu szkoły. Mam nadzieję, że proponowany przez 
nas biuletyn przybliży Państwu szkolne życie, przez co 
staniecie się jego aktywnymi uczestnikami. 
Jednocześnie pragnę zapewnić, że Biuletyn będzie 
wydawany cyklicznie, przy okazji zaplanowanych 
spotkań z Rodzicami. 
 
 

Zapraszam do lektury 
Mirosław Szarota 

 
 

 
 

 
 

Nasze Wewnątrzszkolne dokumenty : 
 
 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
 

„Żyć zdrowo i bezpiecznie” 
 

Człowiek jako istota społeczna nie potrafi żyć sam. 
Najlepiej rozwija się, uczy, pracuje, gdy ma wokół siebie 
innych ludzi. Nie zawsze jednak potrafi docenić obecność 
drugiego człowieka. W związku ze zwiększającą się potrzebą 
przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu 
i bezpieczeństwu uczniów istnieje konieczność podjęcia 
kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły. 

Według Zbigniewa B. Gasia : „Profilaktyka to proces 
wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 
a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które 
blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowe życie.” 

Program Profilaktyki w Zespole Szkół w Przydonicy 
powstał w wyniku diagnozy środowiska lokalnego, zgodnie  
z Programem Wychowawczym Szkoły i aktami prawa 
oświatowego. Misją naszego programu jest wychowanie 
uczniów naszej szkoły na ludzi rozumiejących siebie  
i umiejących żyć z innymi i dla innych. 

 

Cele ogólne: 

1. Zapobieganie rozwojowi niepożądanych zjawisk wśród 
uczniów. 

2. Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia. 

 

Cele szczegółowe: 

 

1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków 
zdrowotnych i społecznych wszelkiego rodzaju 
uzależnień. 

2. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane  
ze stosowaniem agresji i przemocy. 

3. Wyrabianie postawy krytycznej wobec wszelkich 
przejawów zachowań agresywnych w szkole i poza nią. 

4. Propagowanie zdrowego trybu życia. 
5. Wyrabianie asertywnej postawy wobec wszelkich 

propozycji, nakłonień i pokus związanych z działaniami 
niepożądanych dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego  
i innych. 

6. Współpraca nauczycieli i rodziców w zakresie 
zapobiegania pojawianiu się niepożądanych zjawisk 
wśród dzieci i młodzieży. 
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PROGRAM WYCHOWAWCZY 
 

Nadrzędny cel  Zespołu Szkół  w Przydonicy: 

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie 
jego umiejętności intelektualnych,  osobowości i nawyków 
społecznego współżycia. 

Cele szczegółowe: 

1. Tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego. 
2. Integrowanie zespołów klasowych poprzez 

samorządność uczniowską. 
3. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia 

fizycznego i psychicznego. 
4. Wyrabianie nawyków współdziałania i współtworzenia  

w grupie. 
5. Przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu 

kulturalnym. 
6. Stworzenie możliwości rozwoju indywidualnych 

zainteresowań i zdolności. 
7. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wartości 

moralnych. 

Realizacja planu wychowawczego Zespołu Szkół ma 
służyć inicjatywom podejmowanym wspólnie przez 
nauczycieli i rodziców takim jak: lekcje otwarte, koła 
przedmiotowe, kółko teatralne, festyny, zabawy  
np. andrzejkowe, karnawałowe, Dzień Babci, Dzień 
Dziadka, Dzień Dziecka, wycieczki, wyjazdy do teatru, 
muzeum, kina. 

Kolejnym założeniem planu wychowawczego jest 
wyrabianie i rozwijanie postaw patriotycznych. 
Pobudzanie u dzieci zainteresowania otaczającym 
światem, środowiskiem lokalnym, społecznym, co wiąże 
się z poznawaniem tradycji, obyczajów, wartości 
moralnych i kultury społeczności, w której żyje uczeń. 
Twierdząc, że wychowanie i kształcenie jest 
wychowaniem ciągłym i trwa całe życie uważamy 
jednocześnie, że szkoła jest wspólnotą wzajemnie się 
wychowującą. Miarą naszego szkolnego sukcesu 
wychowawczego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy 
po latach jako dorośli ludzie będę mogli stanowczo 
stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli swoją osobowość 
dzięki dobremu fundamentowi edukacji, który stworzył 
Zespół Szkół Szkoła i Gimnazjum nr 4 w Przydonicy. 

 

 

KONCEPCJA PRACY  
ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZYDONICY 

LATA SZKOLNE 2010 – 2015 

WIZJA SZKOŁY : 

Zespół Szkół w Przydonicy to szkoła przyjazna dla 
uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca 
optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, 
gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która  
kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do 
drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa 
historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać 
wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy 
osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę. 

MISJA SZKOŁY 

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach 
partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania 
wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. 
Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-
wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich 
bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę 
moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do 
pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom 
w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej 
atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie  
i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na 
miarę posiadanych możliwości intelektualnych, 
rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako 
proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia 
dumy z osiąganych wyników. Szkoła przygotowuje 
uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej 
tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, 
kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, 
poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do 
działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności 
za środowisko przyrodnicze, kształtowanie umiejętności. 

MODEL ABSOLWENTA 

Nasz absolwent: 

 dba o rozwój intelektualno-emocjonalny 
 potrafi korzystać z różnych źródeł informacji 
 posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania  

i wykorzystywania wiedzy 
 umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć 
 rozwija zainteresowania, talenty i pasje 
 jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych 
 jest kulturalny 
 docenia wagę więzi międzyludzkich 
 umie współpracować w grupie 
 
I. OBSZARY I PODOBSZARY PRACY SZKOŁY 

 
1. Koncepcja pracy szkoły 

1. Zarządzanie strategiczne 
2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości 
3. Promocja 
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2. Zarządzanie i organizacja 

1. Nauczyciele 
2. Rozwój zawodowy nauczycieli 
3. Warunki działalności szkoły 
4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy 
5. Kierowanie szkołą, obieg informacji 

3. Kształcenie 
1. Programy nauczania 
2. Organizacja procesu kształcenia 
3. Przebieg procesu kształcenia 
4. Efekty kształcenia 

4. Wychowanie i opieka 
1. Równość szans 
2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły 
3. Praca opiekuńcza szkoły 
4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej  

i opiekuńczej szkoły 
II. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 
1. Koncepcja pracy szkoły lub placówki 

1. Zarządzanie strategiczne: 
 określenie celów i kierunków działania szkoły 
 planowanie strategii działania szkoły 
 sposób realizowania celów 
 modyfikacja programu rozwoju szkoły 

2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości: 
 rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły 
 organizacja wewnętrznego mierzenia jakości pracy 

szkoły 
 udoskonalenie systemu obiegu informacji 

3. Promocja: 
 kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły  

w środowisku 
 pozyskiwanie sojuszników wspierających 

działalność szkoły 
2. Zarządzanie i organizacja 

1. Nauczyciele: 
 zapewnienie wysokiego poziomu pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 
wykonywanie zadań organizacyjnych 
 ustalenie kryteriów oceny jakości pracy nauczycieli 

2. Rozwój zawodowy nauczycieli: 
 rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia 

zawodowego związanych z rozwojem szkoły 
 stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w pracy 

nauczycieli 
 analizowanie skuteczności form doskonalenia 

zawodowego 
3. Warunki działalności szkoły: 
 dysponowanie obiektami, pomieszczeniami  

i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego 
przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki 

4. Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy: 
 zapewnienie uczniom i  pracownikom zdrowych, 

bezpiecznych i higienicznych warunków 
5. Kierowanie szkołą, obieg informacji: 
 sprawne kierowanie i administrowanie szkołą 
 sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu 

informacji 

 
3. Kształcenie 

1. Programy nauczania: 
 doskonalenie umiejętności posługiwania się 

technologią informatyczną 
 wybranie i skonstruowanie programów nauczania 

zapewniających rozwój osiągnięć edukacyjnych 
uczniów i osiąganie sukcesów 

2. Organizacja procesu kształcenia: 
 organizacja procesu kształcenia w szkole 

zapewniająca każdemu uczniowi szansę rozwoju 
3. Przebieg procesu kształcenia: 
 określenie celów ukierunkowanych na rozwój 

ucznia 
 stwarzanie środowiska wspierającego uczenie się 

4. Efekty kształcenia: 
 praktyczne wykorzystanie zdobywanych 

umiejętności zawodowych w określonym kierunku 
kształcenia 
 badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i 

wykorzystywanie wyników do podnoszenia 
efektywności kształcenia

 
4. Wychowanie 

1. Równość szans: 
 zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i zapewnienie 

rozwoju osobowego uczniów 
2. Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły: 
 realizowanie programu wychowawczego i 

programu profilaktyki 
 rozwijania postawy szacunku dla dobra, prawdy 

i piękna w świecie i człowieku. 
 zapewnienie wielokierunkowego i 

wszechstronnego rozwoju w przyjaznym i 
bezpiecznym środowisku 
 rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych 

płaszczyznach działalności szkoły 
3. Praca opiekuńcza szkoły: 
 zapewnienie dostępnych form pomocy 

wychowankom 
4. Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej  

i opiekuńczej: 
 podejmowanie systematycznych i skutecznych 

działań wychowawczych, profilaktycznych  
i opiekuńczych 
 wspomaganie dojrzałości postaw moralnych, 

społecznych i emocjonalnych wychowanków. 
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Egzamin gimnazjalny zbliża się wielkimi krokami! 

W dniach 24 – 26 kwietnia 2012 uczniowie klasy III 
zmierzą się z tegorocznym egzaminem gimnazjalnym. 
Mamy nadzieję, że wszyscy otrzymają wysokie wyniki, 
które pomogą w wybraniu dobrej szkoły, spełnianiu 
marzeń, rozwijaniu pasji i zapewnieniu sobie dobrej drogi 
w przyszłość. Poniżej zestawienie wyników 
zeszłorocznych egzaminów. 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZA 
Tabela ze wskaźnikami wykonania testu 
 szkoła gmina powiat Wojew. 

Średnia 
za test 

Punkty 28,5 26,4 25,9 26,7 

Procent 59% 53% 52% 53% 
Stanin 7    

 
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 

Tabela ze wskaźnikami wykonania testu 
 szkoła gmina powiat Wojew. 

Średnia 
za test 

Punkty 28,13 25,5 24,1 24,9 

Procent 56,3% 51% 48% 50% 
Stanin 8    

 
CZĘŚĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Tabela ze wskaźnikami wykonania testu 
 szkoła gmina powiat Wojew. 

Średnia 
za test 

Punkty 25,8 24,9 25,4 28,6 

Procent 52% 50% 51% 57% 

 

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2011/2012 

Lp. NAZWA WYDARZENIA TERMIN 

1. Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2012 

2. Wiosenna przerwa 
świąteczna 5 – 10 kwietnia 2012 

3. Sprawdzian po szóstej klasie 3 kwietnia 2012 

4. 

Egzamin przeprowadzony w 
ostatnim roku nauki w 

gimnazjum: 
- część humanistyczna 
- część matematyczno- 

przyrodnicza 
- język obcy nowożytny 

 
 
 

24 kwietnia 2012 
25 kwietnia 2012 

 
26 kwietnia 2012 

5. 

Dni wolne od zajęć 
dydaktycznych: 

- w szkole podstawowej 
 

- w gimnazjum 

 
 

3 kwietnia 2012 
 

24, 25 i 26 kwietnia 
2012 

6. 
Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno – 
wychowawczych 

29 czerwca 2012 

7. Ferie letnie 30 czerwca  
– 31 sierpnia 2012 

 

STRONA INTERNETOWA SZKOŁY 

Znajdziecie tam Państwo między innymi aktualny 
plan lekcji, bieżące zmiany planu oraz informacje 
dotyczące działalności pozalekcyjnej szkoły. Dlatego też  
zachęcamy rodziców i uczniów do korzystania z naszej 
strony internetowej www.zsprzydonica.ayz.pl 

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

Szanowni Państwo 

Nazywam się Joanna Pałka i od 1 września 2011r. 
jestem pedagogiem szkolnym. Mogą Państwo oczekiwać ode 
mnie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących 
Was sytuacji, które mogą dotyczyć: 

 
 rozpoznawania trudności w nauce bądź innych 

niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze 
dziecko, 

 potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, 

 niepokojących Was zmian, jakie pojawiły się w jego 
zachowaniu, 

 trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, 
nauczycielami lub rodzeństwem, 

 każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego 
dziecka bardzo ważna. 

 
ZAPRASZAM DO MOJEGO GABINETU (pokój 8) 

 
Środa: 8:50 – 11:20 
Czwartek:  9:35 – 11:35 
Piątek:   8:45 – 9:45 i 13:30 – 15:00 
 

Joanna Pałka 


