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 SŁOWO DYREKTORA SZKOŁY 

 

 

Szanowni Rodzice! 

 

W trosce o bezpieczny i harmonijny rozwój 

Waszych dzieci udoskonaliliśmy szkolny program 

wychowawczy oraz profilaktyczny. Oba 

dokumenty znajdują się na szkolnej stronie 

internetowej w wersji do pobrania. W tej edycji 

Biuletynu dla Rodziców publikujemy 

najistotniejsze informacje zawarte w programach – 

głównie cele i zadania, 

którym będziemy starali się 

sprostać w ciągu całego roku 

szkolnego. Dowiedzą się 

Państwo, jakie działania 

wychowawczo-profilaktyczne 

już wdrożyliśmy, jakie akcje 

będą miały miejsce w szkole. 

Ponadto prezentujemy 

fragmenty Zasad Oceniania 

Wewnątrzszkolnego. Tradycyjnie też publikujemy 

osiągnięcia naszych wychowanków w konkurach 

przedmiotowych i sportowych – a tych, chociaż 

minęły raptem trzy miesiące, nie brakuje!  

Życzę miłej lektury!  

 

 

                                Serdecznie pozdrawiam! 

Mirosław Szarota 
 

 

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 
 

„Żyć zdrowo i bezpiecznie” 
 

Misją naszego programu jest wychowanie uczniów naszej 

szkoły na ludzi rozumiejących siebie i umiejących żyć  

z innymi i dla innych.  

Na podstawie obserwacji środowiska szkolnego oraz 

przeprowadzonej diagnozy wyłoniono główne problemy, które 

zostały ujęte w zadaniach do realizacji.  

 

Priorytetami Szkolnego Programu Profilaktyki są:  

 kultura zachowań,  

 bezpieczeństwo, 

 zdrowie. 

Program Profilaktyki jest powiązany z Programem 

Wychowawczym oraz treściami programowymi realizowanymi 

m.in. na wychowaniu do życia w rodzinie, edukacji dla 

bezpieczeństwa, informatyce, wiedzy o społeczeństwie  

i wychowaniu fizycznym. 

Cele ogólne: 

1. Zapobieganie rozwojowi niepożądanych zjawisk wśród 

uczniów. 

2. Propagowanie wśród uczniów, rodziców, nauczycieli  

i pracowników szkoły, zdrowego stylu życia. 

Cele szczegółowe: 

1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków 

zdrowotnyych 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 

niepożądanymi dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego  

i innych. 

6. Motywowanie uczniów do nauki. 

7. Współpraca nauczycieli i rodziców w zakresie 

zapobiegania pojawiania się niepożądanych zjawisk 

wśród dzieci i młodzieży. 

Zadania: 

1. Zapobieganie agresji słownej i fizycznej wśród uczniów 

oraz pielęgnowanie kultury języka. 

2. Stwarzanie warunków sprzyjających poczuciu 

bezpieczeństwa. 

3. Promowanie zdrowego stlu życia wśród uczniów, 

rodziców,  nauczycieli i pracowników szkoły. 

4. Wspieranie rodziny w działaniach wychowawczo- 

profilaktycznych. 

5. Wspieranie uczniów w radzeniu  sobie z trudnościami 

szkolnymi oraz motywowanie ich do nauki. 

 

Zadania te realizowane będą poprzez szereg zaplanowanych do 

realizacji działań.  
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PROGRAM WYCHOWAWCZY 

 

Nadrzędny cel  Zespołu Szkół w Przydonicy:  

Wspomaganie rozwoju ucznia 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 programu wychowawczego Zespołu Szkół 

ma służyć inicjatywom podejmowanym wspólnie przez 

nauczycieli i rodziców takim jak: lekcje otwarte, koła 

przedmiotowe, koło teatralne, festyny, zabawy  

np. andrzejkowe, karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Dziecka, wycieczki, wyjazdy do teatru, muzeum, kina. 

Kolejnym założeniem programu 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 

Podstawowa i Gimnazjum nr 4 w Przydonicy. 

 

PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE: 

 

 Mały Mistrz 

 

 

Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej od  

1 września 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 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  

i wychowania fizycznego w zaplanowaniu  

i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania 

fizycznego i edukacji zdrowotnej. 

Wychowawca klasy pani Maria Szarota 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.  

W ramach „Małego Mistrza” uczniowie uczestniczyli 

w spotkaniu z przewodnikiem beskidzkim oraz wezmą 

udział w wycieczce autokarowej do Rezerwatu „Skamieniałe 

Miasto” w Ciężkowicach. 

 
 

 PoZdro 

Uczniowie klasy pierwszej gimnazjum objęci będą 

Ogólnopolskim Programem Profilaktyki Cukrzycy i Chorób 

Cywilizacyjnych dla gimnazjalistów i nauczycieli 

gimnazjów, prowadzonym przez Fundację Medicover we 

współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym  

i Radą Naukową Medicover. Głównymi założeniami 

programu jest podniesienie świadomości zdrowego trybu 

życia oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy  

i innych chorób cywilizacyjnych m.in. nadciśnienia 

tętniczego. W ramach realizacji programu na terenie szkoły 

ma odbyć się bezpłatne, przesiewowe badanie uczniów klasy 

pierwszej w kierunku cukrzycy typu 2 i innych chorób 

cywilizacyjnych. Program zakłada także szkolenia dla 

nauczycieli dotyczące polityki zdrowotnej. 

 

 Znajdź właściwe rozwiązanie 

Już po raz czwarty 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 i pierwszej gimnazjum.  

W każdej z klas na realizację programu przewiduje się  

5 godzin wychowawczych.  

 

Podczas zajęć uczniowie będą: 

 uzasadniać i wzmacniać postawy zobowiązujące  

do niepalenia, 

 wskazywać na konieczność zapewnienia organizmowi 

ludzkiemu prawidłowego żywienia i czystego 

powietrza, 
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 uświadamiać sobie mechanizm nacisku grupowego  

i uczyć się postaw asertywnych, 

  rozwijać umiejętności radzenia sobie z problemem, 

  wzmacniać poczucie własnej wartości.  

  

 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 podstawowej i gimnazjum 

wezmą udział w zajęciach poświęconych prawidłowemu 

żywieniu oraz zachęcających do aktywnego 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: 

1. Bezpieczeństwo w szkole. 

2. Bezpieczeństwo w domu 

3. Bezpieczeństwo na drodze. 

4. 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 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. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 
Samorząd Uczniowski od września bieżącego roku 

rozszerzył swoją działalność o kilka ciekawych inicjatyw: 

- Zdrowe czwartki – inscenizacje i występy klasowe 

promujące zdrowy styl życia, 

 

- Kolorowe piątki – w ostatni piątek miesiąca uczniowie 

przychodzą bez fartuchów, 

- Konkurs na najlepszą frekwencję, 

- Szczęśliwy numerek. 

 

SUKCESY  NASZYCH  UCZNIÓW 
Nasi uczniowie chętnie biorą udział w konkursach 

przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty  

w Krakowie. Za nami szkolne etapy kuratoryjnych konkursów, 

dające nam powody do dumy, gdyż pięć naszych uczennic 

zakwalifikowało się do etapów rejonowych: 

Kornelia Cisowska  klasa V – Małopolski Konkurs 

Humanistyczny 

Julia Małek klasa V – Małopolski Konkurs Przyrodniczy 

Weronika Kużawa klasa II G – Małopolski Konkurs Języka 

Polskiego 

Magdalena Zyzak klasa II G – Małopolski Konkurs 

Biologiczny 

Katarzyna Zyzak klasa III G – Małopolski Konkurs 

Biologiczny 

 

Oczekujemy jeszcze na wyniki konkursu matematycznego 

 i geograficznego i mamy nadzieję, że do  tej listy dołączą 

kolejni uczniowie. 

 

SUKCESY  SPORTOWE 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 

Etap gminny 

Klasa IV 

1 miejsce - Piotr Rosiek  

5 miejsce - Dawid Basta  

Klasa V 

 1 miejsce -  Mateusz Zięcina 

7 miejsce - Julia Małek  

Klasa VI 

1 miejsce  - Zuzanna Miszczyk 

2 miejsce - Marcin Wójs 

 

Etap powiatowy 

10 miejsce - Piotr Rosiek /na 75 startujących/ 

21 miejsce – Marcin Wójs  /na 74 startujących/ 

30 miejsce - Dawid Basta /na 75 startujących/ 

11 miejsce -  Mateusz Zięcina /na 78 startujących/ 

23 miejsce  - Zuzanna Miszczyk /na 73 startujących/ 

30  miejsce – Julia Małek /na 70 startujących/ 

 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

Etap gminy  

4 miejsce - chłopcy /K. Krzyżak, P. Rosiek, A. Wolak, D. 

Basta, J. Małek, M. Zięcina,  M. Fedko, M. Wójs, M. Zięba, J. 

Rosiek/ 

 

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY 

Etap gminy  

2 miejsce – Martyna Sadłoń  

3 miejsce – Zuzanna Miszczyk  

5 miejsce – Marcin Wójs  
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Etap międzygminny 

12 i 16 miejsce  - Zuzanna Miszczyk, Martyna Sadłoń 

 

TENIS STOŁOWY DRUŻYNOWY 

Etap gminny 

3 miejsce – chłopcy /Marcin Wójs, Jakub Rosiek/ 

2 miejsce – dziewczęta /Martyna Sadłoń, Zuzanna 

Miszczyk/ 

 
 

GIMNAZJUM 

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE 

Etap gminny 

2 miejsce  - Magdalena Zyzak 

4 miejsce - Justyna Berdychowska   

1 miejsce - Jerzy Szymański  

2 miejsce - Marcin Fedko  

2 miejsce - Jasiński Konrad  
 

Etap powiatowy 

10 miejsce - Magdalena Zyzak  

9 miejsce - Konrad Jasiński  

 

HALOWY TURNIEJ  PIŁKI NOŻNEJ 

Etap gminy  

2 miejsce - dziewczęta /D. Mlyczyńska, A. Zyzak, K. Janisz, 

J. Pasiut, J.Stelmach, Magda Zyzak, Marta Zyzak, P.Wolak, 

Z.Peciak, K.Zyzak/ 

 

TENIS STOŁOWY INDYWIDUALNY 

Etap gminny 

4 miejsce - Dominika Mlyczyńska  

5 miejsce - Katarzyna Zyzak  

6 miejsce - Magdalena Zyzak  

1 miejsce - Kamil Mlyczyński  

2 miejsce - Konrad Jasińśki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap międzygminny 

3 miejsce - Dominika Mlyczyńska  

5 miejsce - Katarzyna Zyzak  

5 miejsce - Kamil Mlyczyński  

Etap powiatowy 

3 miejsce - Dominika Mlyczyńska /awans do etapu 

rejonowego/ 

9 miejsce – Katarzyna Zyzak 

 

 

 

 

Lp. 

 

NAZWA  

WYDARZENIA  

 

TERMIN 

1. Przerwa świąteczna 23 grudnia 2015r.–  

03 stycznia 2015r. 

 

2. 

 

Ferie zimowe 

 

18 -31 stycznia 2016r. 

 

3. 

 

Sprawdzian po szóstej 

klasie 

 

05 kwietnia 2016 r. 

 

4. 
 

Wiosenna przerwa 

świąteczna 

 

24 – 29 marca 2016 r. 

 

 

5. 

Egzamin gimnazjalny 

w ostatnim roku nauki 

w gimnazjum: 

- część humanistyczna 

- część matematyczno- 

przyrodnicza 

- język obcy nowożytny 

 

 

18  kwietnia 2016 r. 

19  kwietnia 2016 r. 

20  kwietnia 2016 r. 

 

 

 

6. 

Dni wolne od zajęć 

dydaktycznych: 

- w szkole podstawowej 

 

- w gimnazjum 

 

-  szkole podstawowej i 

gimnazjum 

 

05 kwietnia 2016 roku 

 

18,19 i 20  kwietnia 

2016 roku 

 

4 i 5 stycznia 2016 r. 

02 i 27 maja 2016 r.  

 

7. 
 

Zakończenie rocznych 

zajęć  

dydaktyczno – 

wychowawczych 

 

 

24 czerwca 2016 r. 

 

 

8. 
 

Ferie letnie 

 

25 czerwca – 31 

sierpnia 2016 r. 

 

 


