Załącznik nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy
Czarny Dunajec o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Czarny Dunajec w roku
szkolnym 2019/2020
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Z TERENU GMINY
CZARNY DUNAJEC PRZEDSTAWIONE PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ:
I. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu
I.

Informacje o szkole.
Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu w roku szkolnym 2019/2020 – liczyła
łącznie: w klasach: O – I – VIII 385 uczniów, w tym nauczanie przedszkolne 17
uczniów. W ciągu roku szkolnego odeszło 10, a przybyło z innych szkół.
W szkole zatrudnionych było 41 nauczycieli w tym:
29 nauczycieli pełnozatrudnionych,
5 nauczycieli niepełnozatrudnionych,
5 nauczycieli uzupełniało etaty w innej szkole,
1 nauczyciel na urlopie wychowawczym.
Nauczyciele ze względu na stopień awansu zawodowego:
 dyplomowanych – 33
 mianowanych – 5
 kontraktowych – 3
 stażystów – 1

W szkole prowadzone były zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
- zajęcia logopedyczne dla 33 uczniów z klas 0-3
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla 78 uczniów z klas 0-8
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 57 uczniów z klas 1-8
- zajęcia terapeutyczne dla 28 uczniów z klas 1-8
- zajęcia rewalidacyjne dla 2 uczniów
-zajęcia rozwijające 21 godzin z dyspozycji dyrektora
-1 uczeń korzystał ze wsparcia nauczyciela wspomagającego w wymiarze 15 godzin
tygodniowo
Ponadto czterech uczniów objętych było zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, a dwóm
uczennicom przyznano nauczanie indywidualne.
Dla 7 uczniów przybyłych z zagranicy były organizowane zajęcia poprawiające szanse ucznia
– razem 23 godziny.
Od 12 marca do 26 czerwca nauczyciele prowadzili zajęcia w formie kształcenia na
odległość.
Wyniki naszych uczniów osiągnięte na egzaminach:
Egzamin ósmoklasisty – 50 uczniów
Język polski – 6 stanin
Matematyka – 6 stanin
Język angielski – 6 stanin
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Wszyscy uczniowie byli klasyfikowani i otrzymali promocję do klasy programowo wyższej.
Promocję z wyróżnieniem otrzymało 65 uczniów klas 4-8, stanowią 27% wszystkich
uczniów.
Realizowane projekty i akcje.
W szkole corocznie realizowane są różne projekty, akcje, okolicznościowe akademie
i inne uroczystości.










projekt „Śniadanie daje moc” zorganizowany przy współudziale rodziców
szklanka mleka, owoce w szkole
Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas młodszych dla
uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
kiermasz świąteczny i spotkania bożonarodzeniowe
„Archipelag skarbów” i „Debata” - programy profilaktyczne
wybory opiekunów Samorządu Szkolnego,
wybór przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy
Szkolna Rada Uczniowska przez cały rok organizowała różne przedsięwzięcia:
andrzejki, mikołajki, walentynki, Tydzień Życzliwości


 trening zorganizowany przez fundację Marcina Gortata
 gminny konkurs języka angielskiego Joy To The World związany ze
zwyczajami bożonarodzeniowymi
 spotkanie z policjantami Nowotarskiego Oddziału Prewencji nt. „Prawnych
konsekwencji ponoszonych przy stosowaniu agresji i przemocy wobec
drugiego człowieka”
 uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Działania obejmowały:
udział w warsztatach organizowanych przez Muzeum Armii K rajowej w
Krakowie, porządkowanie grobu nieznanego żołnierza, rajd pieszy
po lokalnych miejscach pamięci
 akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. W czasie spotkań uczestnicy
przygotowywali ozdoby świąteczne, kwotę uzyskaną z ich sprzedaży
przekazano Fundacji Ronalda Mc Donalda w Krakowie Prokocimiu. W marcu
przygotowano także kartki adresowane do pracowników ochrony zdrowia
„Kartka dla medyka”.
Corocznie już nasza szkoła włącza się w różnorakie ogólnopolskie akcje charytatywne takie
jak:
 „Wyślij pączka do Afryki” – akcja wspierająca dzieło miłosierdzia prowadzona
przez Ojców Kapucynów
 „Góra Grosza” , której celem jest wsparcie fundacji Nasz Dom.
 Zbiórka na rzecz domów dziecka „Zbieramy zakrętki” – pomagając ludziom,
pomagamy naturze.
 „Ratuj jedzenie, które dla innych jest tylko marzeniem”

Promocja czytelnictwa
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Nasza szkoła promuje czytelnictwo już od najmłodszych. Podjęte działania:
o Konkursy miesięczne „Miesięczne spotkania z lekturą”
o IX Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „W krainie baśni i legend”
o Kiermasze książki
o Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej
o „Cegiełka na lektury szkolne”
Na przeglądzie jasełek
i grup kolędniczych grupa teatralna „Rududu” zdobyła pierwsze
miejsce za przedstawienie „Muzyka Bożego Narodzenia”.
Szkoła oferowała również inne dodatkowe zajęcia:
Projekt Małopolski „Jeżdżę z głową” – nauka jazdy na nartach
Projekt „Już pływam”
Projekcje kina 3D
Cykliczne wyjazdy popołudniowe z dziećmi do kina
Projekt „Szkolny Klub Sportowy” – gimnastyka korekcyjna
Zorganizowane wycieczki niosą za sobą przesłanie:
 Wycieczka uczniów klas 8 do Oświęcimia – który pozwala na pokazanie młodzieży
bestialstwa wojny. Oświęcim-Brzezinka - niemiecki obóz koncentracyjny, noszący
w czasie swojej działalności nazwę Auschwitz-Birkenau, stał się symbolem
Holocaustu (masowej zagłady Żydów) nie bez przyczyny. W jego murach odebrano
bowiem życie ponad milionowi mężczyzn, kobiet i dzieci. Niewielu pojmanym udało
się dożyć wyzwolenia, końca wojny.
 Wycieczka klas VI szkoły podstawowej do Wrocławia – ma na celu zapoznanie
z historią miasta, jego zabytków, Panoramą Racławicką – największym obrazem
w Polsce.
 Wycieczka klas IV do Tarnowskich Gór
 Wycieczki w ramach projektu „Bliżej Tatr”
 Wycieczki po najbliższym terenie, np. na torfowiska
Nasi uczniowie zajmowali również znaczące miejsca w konkursach o zasięgu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim czy ogólnopolskim.
Ogólnopolskie
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948 - awans do etapu rejonowego
Polska niepodległa -1 miejsce
Woda źródłem życia plastyczny 1 miejsce kl.5c
Św. Jan Paweł II przyjacielem sportu wyróżnienie
Wojewódzkie:
Matematyczny, j. angielskiego, biologiczny – awans do etapu rejonowego
„Krakowska matematyka”
Międzyszkolne:
Z Dobrą Nowiną przez życie
„Drzewa naszych lasów”
„Człowiek dobry jak chleb” plastyczny, literacki – 1,2 miejsce, 2 wyróżnienia
Konkurs Recytatorski im. St. Nędzy Kubińca -1 miejsce, wyróżnienie
„Joy to the World” – 1 miejsce
Międzyszkolny konkurs j. angielskiego Challenge jabłonka 1 miejsce
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości K. Makuszyńskiego 2 miejsce, wyróżnienie
Gminny konkurs „segregujesz- edukujesz” 2 miejsce.
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II. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem
Liczba uczniów stan na 10.09.2019r.:
Oddział przedszkolny
Klasa
Oddział przedszkolny
zerówka

ilość dzieci dziewczynki

chłopcy

21
21
42

11
7
18

10
14
24

Klasa 1

16

12

4

Klasa 2
Klasa 3

13
9

7
5

6
4

Klasa 4

9

3

6

Klasa 5 a

15

9

6

Klasa 5 b

16

9

7

Klasa 6

25

8

17

Klasa 7

22

11

11

Klasa 8

17
142

8
72

9
70

Szkoła Podstawowa

Razem:142+42=184 uczniów
W tym: chłopcy: 70+24 =94
dziewczynki: 72+18=90
Wyniki w konkursach przedmiotowych
Udział uczniów klas 6,7 i 8 w konkursach kuratoryjnych
- Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego
- Małopolski Konkurs z Matematyki
- Małopolski Konkurs z Chemii
- Małopolski Konkurs z Biologii
IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Święty Jan Paweł II – nauczyciel życia”
-udział – Martyna Miętus kl.8
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Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Rusz Głową”
- udział- uczniowie klasy 6
VII Gminny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z okazji Narodowego Święta”
- 3 miejsce – Kamila Toczek kl. 1
Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Odrowążu
- 2 miejsce – Barbara Wyrostek i Gabriela Ratułowska kl.6
Zawody Mikołajkowe
- udział uczniów klasy 3
Konkurs Plastyczny „Azbest Stop”
- 1 miejsce – Dominika Szwajnos kl. 6
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Chochołowie
- 3 miejsce – Magdalena Mulica kl. 6
- wyróżnienie – Dominika Szwajnos kl. 6
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Kornela Makuszyńskiego
- udział - Julia Topór kl.5
XXI Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych
- Występ uczniów klas 2 i 3 SP
Konkurs Plastyczny „Służby Ratownicze Podhala, Orawy, Spisza i Pienin”.
- 1 miejsce – Stanisław Bzdyk kl.0
Ogólnopolski Konkurs Literacki
- udział – Julia Topór kl. 5
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
- 2 miejsce – Aleksandra Topór kl. 5
Gminny Konkurs Recytatorski w Chochołowie
- wyróżnienie – Weronika Knapczyk kl. 5
- udział – Amelia Domagała kl. 3
XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, malarstwo na szkole – „Ks. prof. Józef Tischner –
portret”
- 1 miejsce – Mariusz Hawryła kl. 4
I Gminny Konkurs Plastyczny „Spotkanie z martwą naturą”
- 1 miejsce – Anita Stefaniak kl. 5
- wyróżnienie – Martyna Miętus kl. 8
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Wyniki w zawodach sportowych
- 3 miejsce – etap powiatowy Halowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców
- 2 miejsce – etap powiatowy drużynowych zawodów lekkoatletycznych dziewcząt
- 1 miejsce – zawody biathlonowe : Hubert Wesołowski kl.3
Patrycja Kmin kl. 5
Angelika Bednarz kl. 6
-2 miejsce – zawody biathlonowe: Paweł Ratułowski kl. 6
Julia Wesołowska kl. 7
- 3 miejsce – zawody biathlonowe: Patryk Bednarz kl. 5
Adrian Lipień kl. 6
Ważne wydarzenia szkolne
 2 września 2019 r. – Inauguracja roku szkolnego z udziałem Premiera Jarosława
Gowina
 29.08.2019 do 01.09.2019 r. – udział w XXXVI Sympozjum Klubu Szkół
Westerplatte w Gdańsku
 26.10.2019 r. – Organizacja Międzyszkolnych zawodów biathlonowych w naszej
szkole
 12 marca 2020 roku – Organizacja I Gminnego Konkursu Plastycznego „Spotkanie
z Martwą Naturą”
 Lipiec 2020 - Spotkanie z przedstawicielami zaprzyjaźnionego Urzędu Miasta
Węgorzewo
Projekty
Uczniowie naszej szkoły brali udział w projektach:
- Umiem pływać
- Jeżdżę z głową
- Gimnastyka korekcyjna
Remonty szkolne
W okresie trwania nauczania zdalnego pomalowano cała salę gimnastyczną oraz dwa
pomieszczenia przed salą. Dokonano wyrównania ściany przy wejściu do szkoły. W trosce o
bezpieczeństwo uczniów wezwano Straż Pożarną w celu likwidacji gniazda os znajdujących
się na 2 piętrze elewacji zewnętrznej budynku.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem jest utrzymany w należytym porządku,
przeglądy są wykonywane zgodnie z potrzebami.
Promocja szkoły
Szkoła prowadzi stronę internetową oraz profil internetowy na portalu społecznościowym
facebook, na którym umieszczane są wszystkie informacje dotyczące wydarzeń w szkole.
Przedstawiamy poniżej kilka zdjęć z wydarzeń, które odbyły się w roku szkolnym 2019/2020
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III. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem
1. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE I NAUKOWE
1) OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH GAWĘDZIARSKORECYTATORSKICH
9

i. XLIV Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im. A. Skupnia-Florka w Białym Dunajcu:
1. I miejsce: Adrian Mrugała;
2. III miejsce: Krystian Mrugała;

ii. Gminny Konkurs im. A. Skupnia-Florka w Czarnym Dunajcu:
1. I miejsce: Adrian Mrugała, Krystian Mrugała, Andrzej Stękała;
2. II miejsce: Anna Piczóra;
3. III miejsce: Antoni Kula.

iii. Międzygminny konkurs recytatorski im. Stanisława Nędzy-Kubińca
w Kościelisku (kategoria gwarowa):
1. II miejsce: Anna Piczóra;
2. III miejsce: Adrian Mrugała;
3. Wyróżnienie: Krystian Mrugała;
iv. Międzygminny konkurs recytatorski im. Stanisława Nędzy-Kubińca
w Kościelisku (kategoria literacka):
1. I miejsce: Angelika Styrczula;
2. Wyróżnienie: Weronika Styrczula;
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v. Międzygminny Konkurs Recytatorski Wiersza Patriotycznego
w Chochołowie (kategoria gwarowa):
1. III miejsce: Anna Piczóra, Adrian Mrugała, Krystian Mrugała.
vi. Międzygminny Konkurs Recytatorski Wiersza Patriotycznego
w Chochołowie (kategoria literacka):
1. I miejsce: Weronika Styrczula;
2. III miejsce: Angelika Styrczula.

2) OSIĄGNIĘCIA LITERACKIE
i. II Małopolski Konkurs Czytelniczy Czytam, znam, rozumiem:
1. tytuł LAUREATA: Ewelina Zawodniak;

3) OSIĄGNIĘCIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
11

i. V Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy Rusz Głową:
1. III miejsce: Jakub Jakubiec, Angelika Wolska, Dawid
Michniak.

4) OSIĄGNIĘCIA TEATRALNE
i. XXII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym
Dunajcu - wyróżnienie dla grupy Rumcajsy.

5) OSIĄGNIĘCIA MUZYCZNE
i. Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża
w Odrowążu:
1. NAGRODA WÓJTA Gminy Czarny Dunajec: Antoni Kula.
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6) OSIĄGNIĘCIA PLASTYCZNE
i. Mój przyjaciel Miś Uszatek – międzynarodowy konkurs plastyczny:
1. III miejsce: Kamil Rafacz;

ii. Moja babcia, mój dziadek – gminny konkurs plastyczny:
1. III miejsce: Kamil Rafacz;
2. III miejsce: Magdalena Potoczna.

iii. Pocztówka z okazji Narodowego Święta w Starym Bystrym – gminny
konkurs plastyczny:
1. III miejsce: Kamil Rafacz;
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2. SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU
1) Udział w XIII edycji Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię

Miłosierdzia”:

i.

Pola Nadziei:

ii.

Zbiórka dla potrzebujących:

iii.
iv.

Spotkanie z Misjonarkami z Kenii:
Dzień Seniora.
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3. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
1) STYPENDIUM SPORTOWE WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC –
Szymon Byrski (Skoki narciarskie i kombinacja norweska).

4. REALIZOWANE PROJEKTY
1) UMIEM PŁYWAĆ;

2) JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ;

3) NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH
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4) SKS (Szkolny Klub Sportowy)
5) ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

6) MIĘDZYNARODOWY PROJEKT MAGICZNA MOC BAJEK

7) GANG SŁODZIAKÓW – CZYTANIE DZIECIOM W MAGICZNYM LESIE
(szkoła zdobyła WYRÓŻNIENIE w konkursie organizowanym w ramach
projektu)
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8) Program aktywnej edukacji przyrodniczej dla szkół gmin podtatrzańskich –
Bliżej Tatr;

9) SKKT (Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne)
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5. UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
1) ŚLUBOWANIE KLASY I

2) DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

3) DZIEŃ BABCI I DZIADKA

4) III PIELGRZYMKA SZKÓŁ PAPIESKICH DO SANKTUARIUM ŚW. JANA
PAWŁA II W KRAKOWIE

5) OBCHODY
IMIENIN
CHOCHOŁOWSKIEJ

PATRONA

SZKOŁY

W

DOLINIE
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6. INNOWACJE PEDAGOGICZNE
1) Z KSIĄŻKĄ DOOKOŁA ŚWIATA
2) SPOTKANIE PO LATACH
3) ABC TEATRU
4) ŁOWCY WYDARZEŃ, WIADOMOŚCI
5) CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

7. INWESTYCJE
1) Wymiana okien w budynku szkoły od strony południowej;

2) Malowanie ścian na korytarzach szkolnych i klatce schodowej;
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3) Malowanie urządzeń na placu zabaw;

4) Malowanie płotu.
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IV. Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem
Szkoła Podstawowa nr 3 w Cichem z klasami I-III, Odziałem Przedszkolnym
i Punktem Przedszkolnym w roku szkolnym
2019/20 liczyła 69 uczniów
i wychowanków i zatrudniała 6 nauczycieli /4 cały – etat , 2 - niepełnozatrudnieni/.
I. Działalność szkoły.
W roku szkolnym 2019/20 organizacja szkoły i procesu nauczania pozwalała na
realizację statutowych zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Przez cały rok
nauczyciele realizowali program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i stosowali się do zadań
jakie przewidziano w planie pracy szkoły na rok 2019/20. Przez cały rok szkolny prowadzono
świetlicę szkolną, zajęcia biblioteczne kółko plastyczne i kółko muzyczne, oraz zajęcia z edukacji
regionalnej. W szkole wprowadzono zajęcia z nauki gry w szachy. W programie profilaktyczno wychowawczym szkoły oraz w planach pracy wychowawczej zostały zapisane treści związane
z bezpieczeństwem uwzględniające różne aspekty i sytuacje.
Nauczyciele mieli zapewnioną możliwość udziału w różnych formach doskonalenia
zawodowego. W roku szkolnym 2019/20 planowano i i organizowano doskonalenie zawodowe
zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli, uwzględniając kompetencje rady pedagogicznej w tym
zakresie.
W szkole realizowana była pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów mających
problemy logopedyczne, trudności w nauce oraz dla uczniów wykazujących szczególne
zainteresowania i zdolności. Ponadto szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Nowym Targu, nauczyciele brali udział w kursach i szkoleniach dotyczących
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciele na bieżąco informowali
rodziców
o zauważonych problemach i wskazywali im ośrodki gdzie mogą uzyskać pomoc.
Szkoła współpracowała z wieloma instytucjami ; PZU, OSP Ciche Górne Związek
Podhalan oddział Ciche, Ośrodek Zdrowia w Ratułowie, Centrum Kultury Czarnym Dunajcu,
Centrum Kultury „Jutrzenka” Zakopane, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym
Dunajcu, Wspólnota 8 Wsi w Witowie ,Tatrzański Park Narodowy w Zakopanem, Wspólnota
8 Wsi w Witowie.

W szkole zapewniono procedury dotyczące sposobów postępowania nauczycieli
i uczniów w przypadkach zagrożeń (plan obrony cywilnej, uzależnienia, przemoc Covid 19). W szkole zorganizowano 3 pogadanki z pielęgniarką na temat dbania o żywienie,
zdrowie i higienę w naszym życiu oraz przeciwdziałanie chorobom zakaźnym. Tematem
spotkań było „ Drugie śniadanie w szkole”, Zdrowe owoce i warzywa” , „Dbamy o zęby.”
Ponadto pani pielęgniarka prowadziła systematycznie fluoryzację zębów dla uczniów klas
I-III. Współpracowano z sanepidem w Nowym Targu, uczestnicząc w spotkaniach
i programach dotyczących zapobieganiu chorobom i zapobieganiu otyłości wśród dzieci.
Ponadto nawiązano współpracę z Laboratorium Wad Postaw z Rabki w celu przebadania
dzieci pod kątem wad kręgosłupa i innych wad ortopedycznych .
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Wciągu roku szkolnego odbyły się też 3 spotkania z policjantami, na których
omówiono zasady bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na ulicy i podczas zabaw
w trakcie ferii. Szkoła gościła aktorów z przedstawieniami kukiełkowymi –„Grzeczne
zachowanie” , „Jaś i Małgosia”, oraz z 2 przedstawieniami cyrkowymi.
W szkole promuje się wolontariat. Ponieważ do szkoły uczęszczają dzieci i wychowankowie
w wieku 3-10 lat prowadzi się wolontariat na miarę ich wieku i możliwości organizacyjnych .
W roku szkolnym 2019/20 realizowano idee szkolnego wolontariatu poprzez:


zimowa akcja „Rękawiczki dla bezdomnych” i przekazanie darów dla bezdomnych
w Krakowie





zbiórkę zakrętek na zakup wózka inwalidzkiego dla dzieci niepełnosprawnych
wykonywanie ozdób choinkowych na aukcję bożonarodzeniową
pomoc starszych dzieci przy ubieraniu przedszkolaków, na przerwach i w czasie
ich zabawy na placu zabaw
zbiórka karmy dla ptaków
zbiórka ubrań dla PCK
udział w promocji WOŚP





W szkole działał „Mini Samorząd Uczniowski”.„Mini Samorząd” tworzą uczniowie klas
I- III. Wszyscy uczniowie klas I- III należą do „Mini Samorządu”, a uczniowie poszczególnych
klas do samorządów klasowych. Mini Samorząd posiada własny program i plan pracy na cały
rok. Dzięki pracy w mini samorządzie i we współpracy z nim dzieci uczą się współdziałania
w młodszym wieku szkolnym, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej,
samorządności na terenie szkoły i poza nią, realizowania zadań związanych z edukacją społeczną,
regionalną, zdrowotną i ekologiczną, rozwijania uzdolnień i zainteresowań.
W szkole dbano , aby uczniowie znali historię własnej ojczyzny, szanowali i kochali swój kraj
i swój region Podhale. W szkole organizowano apele, akademie i pogadanki związane
z kalendarzem uroczystości państwowych. Program profilaktyczno wychowawczy szkoły jest
oparty na wartościach jakimi są miłość do Ojczyzny, dobro, tolerancja, odpowiedzialność, prawda.
Ponadto szkoła brała udział w ogólnopolskich akcjach: ”Razem na święta ”-MEN, ”Szkoła
do hymnu”- MEN, ”Szkoła pamięta”- MEN, które otrzymano podziękowania i dyplomy
od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego.
Szkoła podejmowała działania służące kształtowaniu postaw moralnych i obywatelskich .
W swoich działaniach kierowała się poszanowaniem godności ucznia i jego dobrem. Szkoła dbała
o prawidłowe zapisy w statucie w zakresie określania praw i obowiązków dziecka i ucznia.
Przestrzega praw dzieci i czuwa nad respektowaniem praw przez nauczycieli i innych
pracowników szkoły. na lekcjach pogadankach, akademiach, uroczystościach szkolnych prowadzi
się działania służące kształtowaniu u uczniów postawy szacunku do drugiego człowieka. Od
25 marca prowadzono nauczanie zdalne pod hasłem:” Uczymy się zdalnie, pamiętając o zabawie
i wypoczynku.” Nauczanie przebiegało zgodnie z zapisami zarządzenia dyrektora szkoły. Od 26
maja wszystkie dzieci z klas I-III wróciły do szkoły i w szkole odbywały się zajęcia lekcyjne,
realizowano podstawę programową z zachowaniem zaleceń i wytycznych ministerstwa zdrowia.
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II. Udział szkoły w projektach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

W roku szkolnym 2019/20 szkoła brała udział w następujących projektach /programach
promując m.in. zachowania prozdrowotne i proekologiczne i patriotyczne:
1. „Owoce w szkole”
2. „Mleko w szkole”
3. „Czysty Dunajec- Czysta woda”
4. „Klub bezpiecznego pięciolatka- klasa „0”
5. Udział uczniów w gminnym konkursie „Azbest-STOP’ .
6. Udział uczniów w programie ogólnopolskim” ZDROWO JEM”
7. Udział uczniów w VIII edycji Ogólnopolskiego Wielkiego Konkursu Ekologicznego
„Buliba” dotyczącego segregacji śmieci
8. Udział uczniów w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kubusiowi Przyjaciele Natury
9. Udział uczniów w programie ogólnopolskim” Mam bzika na punkcie mleka”
10. Udział uczniów w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”
11. Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” na terenie wsi.
12. Prezentacja multimedialna dla klas 0-III dotycząca segregacji śmieci
13. Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii oraz sprzętu elektronicznego
14. Szkolne konkursy plastyczne „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”
15. Wycieczki do Parku Tatrzańskiego- lekcje tematyczne związane z ochroną przyrody- 2
razy
16. Udział uczniów w programie ogólnopolskim "Spójrz inaczej". Program ten
przeznaczony dla klas I-III, w ramach kształcenia kompetencji społecznych
i obywatelskich
17. Udział uczniów w programie ogólnopolskim„ Bezpiecznie na wsi ” organizowany przez
KRUS
18. „Bliżej Tatr” Tatrzański Park Narodowy
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19. -„Moje łyżwy”
20. -akcja ”Razem na święta”-MEN
21. -akcja ”Szkoła do hymnu”- MEN
22. -akcja ”Szkoła pamięta”- MEN
23. „ Aktywna Tablica”
24. „Książki do biblioteki szkolnej”

25. „Cała Polska Czyta Dzieciom ”
26. „Bezpiecznie na wsi „
27. Rozpoczęto w klasach 0-I realizację programu innowacji pedagogicznej„ Odżywiam się
zdrowo przez cały rok ”
28. Udział w programie edukacji antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowanego do
dzieci 5, 6 letnich i ich rodziców, organizowany przez PSSE Nowy Targ
Ponadto dyrektor szkoły była pomysłodawcą i organizatorem gminnego konkursu plastycznego
„Moja babcia ,mój dziadek”.

III. Udział uczniów w konkursach.
Dzieci co roku , z sukcesami biorą udział w konkursach pozaszkolnych , organizowanych
dla ich przedziału wiekowego.
W roku szkolnym 2019 /20 uczniowie osiągnęli następujące miejsca w konkursach;
Konkursy gminne


XLIV Konkurs im A. Skupnia - Florka etap gminny kat. gawędziarze - III miejsce- Julia
Mynarska
 XLIV Konkurs im A. Skupnia - Florka etap gminny kat. Recytacja – II miejsce- Natalia
Miętus
 VII Gminny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Okazji Narodowego Święta” Stare Bystre
-wyróżnienie – Karolina Jakubiec
 VII Gminny Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Okazji Narodowego Święta” Stare Bystre
– wyróżnienie – Zofia Kmin
 Konkurs plastyczny „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego” – I miejsceKarolina Jakubiec
 Konkurs plastyczny „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego” – wyróżnienie Karolina Gałusza
 Konkurs „Nasi skrzydlaci przyjaciele” TPN- III miejsce – Julia Mynarska
 Konkurs plastyczny „Moja Babcia ,mój dziadek” – I m. Grzegorz Łuszczek
 Konkurs plastyczny „Moja Babcia ,mój dziadek” – III m.Zofia Łuszczek
 Konkurs plastyczny „Moja Babcia ,mój dziadek” – III m. Karolina Jakubiec
 Konkurs plastyczny „Moja Babcia ,mój dziadek” – II m. Karolina Gałusza
Konkursy powiatowe , rejonowe i wojewódzkie


VII Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej im F.Gwiżdża Odrowąż -zespół wokalny
–wyróżnienie,
 VII Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej im F.Gwiżdża Odrowąż –I miejsce – duetJulia Mynarska i Karolina Gałusza
 XXIII Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy-Kubińca Kościeliskokategoria gwarowa- II miejsce – Natalia Miętus
 Konkurs im A. Skupnia- Florka etap wojewódzki – udział Natalia Miętus
Konkursy ogólnopolskie


VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II- przyjaciel sportu”- wyróżnienie –
Karolina Jakubiec
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Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Co w mundurze robi człowiek dziś pluszowy miś
opowie” – wyróżnienie – Zosia i Grześ Łuszczek
Konkurs Transgraniczny


V Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych- Chochołów obraz na szkle –
wyróżnienie – Karolina Jakubiec

Ponadto szkoła brała udział w następujących konkursach :
1. Udział uczniów w konkursie plastycznym organizowanym przez Podhalańskie
Przedsiębiorstwo Komunalne pt. „Czysta woda- zdrowe życie” .
2. Udział uczniów w VIII edycji Ogólnopolskiego Wielkiego Konkursu
Ekologicznego „Buliba” dotyczącego segregacji śmieci.
3. Udział uczniów w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kubusiowi Przyjaciele
Natury.
4. Udział uczniów w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”.
5. Przeprowadzenie akcji „Sprzątana Świata” na terenie wsi.
6. Prezentacja multimedialna dla klas 0-III dotycząca segregacji śmieci.
7. Przeprowadzenie zbiórki zużytych baterii oraz sprzętu elektronicznego.
8. Szkolne konkursy plastyczne „Pomagamy ptakom przetrwać zimę”,
9. Zbiórka zakrętek.
10. Wycieczki do Parku Tatrzańskiego- lekcje tematyczne związane z ochroną
przyrody- 2 razy.
11. Udział uczniów w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Aby dzieci
przyrodę szanowały, chroniły i kochały”.
12. Udział uczniów w konkursie plastycznym „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
13. Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Piątka za segregację.
Jestem superbohaterem, bo segreguję odpady”.
14. Udział uczniów w konkursie plastycznym organizowanym przez TPN „Nasi
skrzydlaci przyjaciele” .
15. Udział uczniów w konkursie plastycznym organizowanym przez GOK Biały
Dunajec-„Wstańcie chodźmy”.
16. Udział uczniów w programie ogólnopolskim” Mam bzika na punkcie mleka”.
17. Udział uczniów w gminnym konkursie „Azbest-STOP’ .
18. Udział uczniów w programie ogólnopolskim” ZDROWO JEM”.
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19. Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Maska - niejedną kryje
tajemnicę".

IV. Współpraca z rodzicami.
Bardzo wysoko oceniana jest współpraca z rodzicami. Wypracowana od lat
atmosfera życzliwości i traktowanie rodziców jako pełnoprawnych sojuszników szkoły,
pozwalają na realizowanie wielu zadań i pomysłów przy ich współpracy. Każde święto
w szkole jest organizowane z pomocą i przy wsparciu rodziców. Większość imprez
szkolnych organizowanych dla rodziców ma stuprocentową frekwencję. Rodzice chętnie
przychodzą na zebrania szkolne i indywidualne spotkania z nauczycielami. Rodzice
są współgospodarzami imprez. Pomogli w tym roku zorganizować Dzień Nauczyciela,
Pasowanie na Pierwszaka, Mikołajki, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, wigilię
szkolną, Dzień Dziecka, oraz wyjazdy na lodowisko do Czarnego Dunajca. W szkole
kontynuowano akcję czytania bajek przez rodziców. Jest to akcja w ramach
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Rada Rodziców chętnie pomaga
w finansowaniu nagród dla uczniów i imprez organizowanych w szkole.
V. Poprawa bazy materialnej szkoły i remonty.
W roku szkolnym 2019/20 w ramach programu „Aktywna Tablica” doposażono szkołę
w sprzęt informatyczno –multimedialny. Każdy uczeń posiada własny laptop, wzbogacono klasy
o nowe szafki, pomoce i materiały dydaktyczne. W dwóch klasach zainstalowano nowe tablice
i projektory multimedialne. W czasie wakacji 2019 r. wykonano całkowitą wymianę instalacji
elektrycznej i oświetlenia na poziomie poddasza i piętra. W wakacje 2020 wykonano remont
instalacji elektrycznej na parterze i w piwnicach. Doprowadzono nową linię zasilającą WLZ,
montaż nowych lamp, gniazd, wyłączników i pomiary ochronne. W związku z tym w całej szkole
powstała nowa instalacja elektryczna. Do oddziału przedszkolnego zakupiono nowe klocki
i zabawki. Do punktu przedszkolnego zakupiono również nowe zabawki. Biblioteka szkolna
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wzbogaciła się o wiele nowych książek i płyt. Zakupiono również wiele pomocy dydaktycznych
do klas I-III /gry, tablice , plansze/ . Szkoła otrzymała dotację na zakup książek do biblioteki
w ramach programu
„ Narodowy Rozwój Czytelnictwa-Książki do biblioteki szkolnej”.
Dyrektor prenumerowała ciekawe czasopisma i wydawnictwa, udostępniając je wszystkim
uczniom i pracownikom szkoły.

V. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie
Baza szkolna
Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne z projektorami
i laptopami. Dodatkowy projektor oraz monitor zainstalowano także na głównym korytarzu.
Nasza pracownia komputerowa wymagała zmiany wyposażenia, bo komputery były
stare i nie nadawały się do użytku, a sieć nie działała. W ramach własnych środków
budżetowych zakupiliśmy serwer i 16 terminali. Szkoła została podłączona do OSE.
1.
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(Monitor z terminalem)
Obecnie, brakuje nam jednej sali lekcyjnej, gabinetu pedagoga szkolnego i gabinetu
dla dyrektora. Zbyt mały jest też pokój nauczycielski. Z rezerwy subwencji oświatowej
(0,4%) wyposażamy szkołę w nowoczesne pomoce do przyrody, biologii, chemii, fizyki
i geografii. Absolutnym hitem jest zamówione przez nauczycielkę chemii i biologii wirtualne
laboratorium chemiczne „Empiriusz”. W ramach rabatu otrzymamy też nowe ławki
i krzesełka dla jednej klasy. Sukcesywnie dokupujemy nowe pomoce naukowe, lektury
do biblioteki szkolnej i nowe meble. Natomiast jeśli idzie o otoczenie budynku, to należałoby
dokończyć remont ogrodzenia szkolnego (ok. 40 m).

Wyniki sprawdzianu po VIII klasie
Nasi uczniowie uzyskali bardzo słabe wyniki z egzaminu po VIII kl., najniższe
w historii sprawdzianów i egzaminów. Język polski 3 stanin, matematyka 2 stanin, język
2.
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angielski 2 stanin. Była to bardzo trudna klasa z ogromnymi problemami emocjonalnymi i
wychowawczymi. Wyniki tego sprawdzianu poddaliśmy gruntownej analizie na zebraniu
Rady Pedagogicznej.
3.
Działania promujące pracę szkołę w roku szkolnym 2019/2020:
- prowadzenie strony internetowej szkoły,
- wykonanie kalendarza z Chochołowa – współpraca szkoły z parafią, dystrybucja do USA dla
Koła 43 Chochołów,
- zorganizowanie corocznego przeglądu pieśni patriotycznych,
-zorganizowanie
i
przeprowadzenie
V
Transgranicznego
Konkursu
Szopek
Bożonarodzeniowych,
- zorganizowanie z Oddz. Związku Podhalan (po raz piąty) Orszaku Trzech Króli,
- zorganizowanie Szkolnego Przeglądu Kolęd,
-zorganizowanie uroczystości z okazji 174 rocznicy Powstania Chochołowskiego,
- zorganizowanie XIV Parafialnego Konkursu Palm Wielkanocnych,
- w szkole w Chochołowie prowadzone są zajęcia z przedmiotu nasze dziedzictwo (dawniej
edukacja regionalna) dla uczniów, klasy VII (innowacja pedagogiczna).
- wspólnie ze szkołą z Suchej Hory zorganizowaliśmy również polsko-słowackie warsztaty na
temat stosowanych w obu szkołach metod aktywnych,

4. Akcje charytatywne
- przeprowadzenie akcji charytatywnych przez Samorząd Uczniowski (zbiórka na opłacenie
nauki dla dzieci z Afryki – 2 dziewczynek Nandiwy i Fatimy ),
-zbieranie plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na rehabilitację chorego dziecka,
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- zbiórka żywności, środków czystości i innych artykułów i dostarczenie do Solecznik (Litwa)
jako Pomoc Polakom na Kresach – współpraca ze Wspólnotą Miłosierdzia Bożego Regionu
Solecznickiego,
- wykonanie stroików świątecznych (bożonarodzeniowych) oraz kartek świątecznych dla
samotnych i starszych mieszkańców Chochołowa (ok. 40 osób) i DPS w Czarnym Dunajcu.
5.
Nauczyciele są organizatorami wielu konkursów dla dzieci z naszej szkoły
i z regionu, wśród których wymienić można:
- XIV Konkurs Recytatorski „Święto Gwary” – impreza, w którą angażuje się cała
społeczność wiejska,
- V Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych,
- Międzygminny Konkurs Recytatorski Góralskiego i Literackiego Wiersza
Patriotycznego
w ramach obchodów 174 Rocznicy Powstania Chochołowskiego 20 luty 2020r.:
- Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych – nie odbył się z powodu epidemii,
nie odbyły się również z tego samego powodu zaplanowane:
- Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas IV – VI,
- Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas IV-VIII – eliminacje do XII Międzyszkolnego
Konkursu Czytelniczego w Pieniążkowicach,
- Szkolny konkurs Czytelniczy dla klas II-III przygotowujący uczniów do XI
Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego w Pieniążkowicach,
- Konkurs Ortograficzny eliminacje do Gminnego Konkursu ,,Ortolandia 2019"
w Podczerwonem,
- Eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczo – Plastycznego V ,,Góralskie
Cytanie".
Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w licznych konkursach:
recytatorskich, plastycznych, muzycznych oraz przedmiotowych.

6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020
- Międzygminny Konkurs Recytatorski Góralskiego i Literackiego Wiersza Patriotycznego
w ramach obchodów 174 Rocznicy Powstania Chochołowskiego 20. 02. 2020r.:
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•
kategoria literacka kl. 0-III
III miejsce – Emilia Szczechowicz kl. II
•
kategoria gwarowa kl. 0-III
I miejsce – Jakub Tylka kl. II
II miejsce - Nadia Skorusa kl. III
udział – Anna Stoch kl. III
•
kategoria gwarowa kl. IV-VI
I miejsce – Wiktoria Bazińska kl. VI, Kazimierz Michniak kl. VI
II miejsce - Marcin Bobak kl. V
III miejsce – Piotr Czech kl. VI
wyróżnienie - Anna Bobak kl. IV
•
kategoria kl. VII – VIII
II miejsce – Małgorzata Styrczula kl. VIII, Katrzyna Szymala kl. VII
III miejsce - Karolina Bzdyk-Bator kl. VIII
XXIII
Międzygminny
Konkurs
Recytatorski
im.
Stanisława
Nędzy-Kubińca w Kościelisku 23.10.2019r.
kategoria gwarowa kl. 0-III
•
I miejsce - Jakub Tylka kl. II
•
II miejsce – Bartłomiej Jasionek kl. III
kategoria gwarowa klas IV-VI
•
I miejsce – Wiktoria Bazińska kl. VI
•
II miejsce - Kazimierz Michniak kl. VI
kategoria gwarowa klas VII- VIII
•
II miejsce – Małgorzata Styrczula kl. VII
Inne osiągnięcia uczniów
Nagrodę Wójta (stypendium) za najwyższą średnią ocen otrzymało – 11 uczniów
Sport szkolny
osiagnięcia drużynowe:
Gminne Igrzyska Dzieci– piłka nożna
- III m-ce
Gminne Zawody „Baw się razem znami“ - I m-ce,
„Puchar Tymbarku“ – II mc-e,
Gminne Zawody w Biegach Narciarskich Igrzyska Dzieci (chł.) – I m-ce,
Gminne Zawody w Biegach Narciarskich Igrzyska Dzieci (dz.) – II m-ce,
Gminne Zawody w Biegach Narciarskich Igrzyska Młodzieży(dz.) – I m-ce,
Gminne Zawody w Biegach Narciarskich Igrzyska Dzieci (chł.) – II m-ce,
XI Małopolska Szkolna Liga Biegowa Igrzyska Dzieci
- IV m-ce,
XI Małopolska Szkolna Liga Biegowa Igrzyska Młodzieży – V m-ce,
Mistrzostwa Województwa w Biegach Narciarskich Igrzyska Dzieci - VI i III m-ce,
Mistrzostwa Województwa w Biegach Narciarskich Igrzyska Młodzieży- VI i V m-ce,
osiągnięcia indywidualnie:
- XI Małopolska Szkolna Liga Biegowa Igrzyska Dzieci - 2x 3 m-ce, 1 x 6m-ce,
- Międzygminne Biegi Przełajowe „Projekt na medal“ – 2 x 2 m-ce, 1 x 3 m-ce, 1 x 4 m-ce,
1 x V m-ce, 3 x VI m-ce,
- Puchar Ferii – 1 x 1 m-ce, 4 x 2 m-ce, 3 x 3 m – ce, 2 x 4 m-ce, 3 x 5 m-ce, 3 x 6 m-ce
- VI miejsce w punktacji zespołowej szkół w ramach Finału Małopolskich Igrzysk Dzieci w
biegach narciarskich,
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-

VI miejsce w punktacji zespołowej szkół w ramach finału Małopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej,
III miejsce w punktacji zespołowej kat. Chłopców w ramach Finału Małopolskich Igrzysk
Dzieci,
VII miejsce – IV rzucie Małopolskiej Szkolnej Lidze Narciarskiej,
VI miejsce w punktacji końcowej XI edycji Małopolskiej Szkolnej Ligi Narciarskiej
Igrzyska Dzieci.
III miejsce Piotra Czecha w Finale Małopolskich Igrzysk Dzieci w Białce Tatrzańskiej,
VI miejsce Kariny Skorusy w Finale Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Białce
Tatrzańskiej,
VII miejsce Bartłomieja Czecha w Finale Małopolskich Igrzysk Dzieci w Białce
Tatrzańskiej,
VII miejsce Krzysztofa Bobaka w Finale Małopolskich Igrzysk Dzieci w Białce
Tatrzańskiej,
II miejsce Mateusza Maciusiaka w IV rzucie Małopolskiej Szkolnej Ligi w biegach
narciarskich - Ptaszkowa,
IV miejsce Piotra Czecha w IV rzucie Małopolskiej Szkolnej Ligi w biegach narciarskich.
Piotr Czech zajął III miejsce w punktacji ogólnej XI edycji Małopolskiej Szkolnej Ligi
Narciarskiej.
Karina Skorusa zajęła VI miejsce w punktacji ogólnej XI edycji Małopolskiej Szkolnej
Ligi Narciarskiej.
7. W ciągu roku szkolnego szkoła brała udział w następujących programach
i projektach:
„Bliżej Tatr” – 100 uczniów, zajęcia organizowane przez TPN
zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnej – 15 uczniów,
„Umiem pływać” – 15 uczniów,
„Moje łyżwy” – 15 uczniów,
„Projekt na medal” – 40 uczniów,
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku – 10 uczniów.

VI. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrezja Knapczyka- Ducha w Czerwiennem
Systematycznie czynione są starania, by poprawiły się warunki lokalowe szkoły:
w ramach projektu „Twoje Przedszkole w Gminie Czarny Dunajec” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 udało się wyposażyć oddziały przedszkole
w pomoce dydaktyczne ( zabawki, meble, telewizor, laptopy, radia), a także udało się
pozyskać nowy plac zabaw;
- wyremontowano sale dla przedszkola oraz łazienkę.
- We współpracy z Gminą i Radą Sołecką usunięto z boiska szkolnego szambo, wykonano
nowe szambo poza terenem szkoły.
- Udało się także pomalować część szkoły.
- Pozyskano nagrody książkowe na konkursy organizowane przez szkołę,
Pozyskano również fundusze dzięki współpracy z Radą Gminy i Radą Sołecką:
- wynajem klas dla Caritas i rodzin prywatnych - fundusze pozyskane z tego wynajmu
powiększyły konto szkoły i wpłynęły na poprawę warunków pracy.
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1. Osiągnięcia promujące szkołę:
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- Szkolna Wigilia połączona z Dniem Patrona dla dyrektorów z Gminy Czarny
Dunajec, uczniów i rodziców szkoły,

- Zwracamy uwagę na wychowanie do wartości – organizujemy Korowód Świętych – biorą
w nim udział uczniowie i nauczyciele
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Włączamy się w uroczystości gminne, parafialne i lokalne np.:
- Parafialny Dzień Rodziny, Odpust, obchody Święta Niepodległości czy dożynki;
- Współorganizację z SPSK w Czerwiennem w organizowaniu lokalnej uroczystości
obchodów Święta Niepodległości w Czerwiennem na Budzu przy Krzyżu Konfederatów
Barskich, ognisko patriotyczne i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy udziale
mieszkańców wsi i gości.
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Bierzemy udział w konkursach i zawodach sportowych, a do największych osiągnięć naszych
uczniów zaliczamy:
- Czytelnicze: Ogólnopolski konkurs Gang Słodziaków- wyróżnienie (2 szkoły z naszej
gminy),
- Regionalne: Ogólnopolski konkurs Strój mojego regionu – I msc.- uczeń z Przedszkola,
- Matematyczne: - Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa OLIMPUS- sesja zimowa
i wiosenna, Innowacja pedagogiczna Przechodni puchar matematyczny ( co roku otrzymuje
go najlepsza klasa z matematyki- przedsięwzięcie to uczy kreatywności, rozwijania chęci
nauki i zdrowej rywalizacji),.
- Plastyczne: „Pocztówka z okazji narodowego święta” –
Transgraniczny Szopka Bożonarodzeniowa” – wyróżnienie,

wyróżnienie, ”Konkurs

Przedszkole: ogólnopolski konkurs: Święty Jan Paweł II oczami dziecka – I. msc.
Tęcza symbolem nadziei na czasy koronowirusa, Moje przedszkole, Z ekologią za pan brat,
Moja ulubiona Opowieść biblijna, Maludas.
Projekt: Od smyka do medyka.
- Historyczne: Ogólnopolski Konkurs Szkoła Młodych Patriotów - wychowawcy
przygotowali uczniów do szkolnego konkursu pieśni i wiersza patriotycznego, napisali kodeks
młodego patrioty, pisali wypracowania: motyw małej ojczyzny w literaturze, brali udział
w uroczystościach patriotycznych.
Muzyczne: Co mi w duszy gra – udział w przeglądzie w Piekielniku,
Ekologiczne: Konkurs gminny Azbest jest szkodliwy, Rusz Głową , Ogólnopolski konkurs
ekologiczny – udział.
Staramy się, by w naszej szkole nauka była na wysokim poziomie, ale również kultywujemy
tradycje naszych praojców przypominając starodawne obyczaje. Uczymy też szacunku do
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ludzi starszych oraz wychowujemy do wartości, zwłaszcza umiłowania Ojczyzny i regionu
z poszanowaniem kultury innych. SU i Szkolne Koło Wolontariatu przeprowadza akcje
charytatywne np. zbiera fundusze na pomoc dla głodujących w Afryce, prowadzi akcje:
Pomóż i ty, Góra grosza, Wyślij pączka do Afryki, Każdy znaczek ma znaczenie, Kierowcy
Misjom, dar na respirator…
VII. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu
1. Dbałość o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej
 Zakup lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami edukacyjnymi,
zapewniających realizację podstawy programowej.
2. Zaangażowanie w remonty i inwestycje
 dbanie o bazę szkoły; naprawy usterek zgodnie z protokołami przeglądu szkoły,
 malowanie pomieszczeń w ramach gwarancji,
 wykonanie kolorowych naklejek na schody – tabliczka mnożenia, oznaczenia klas,
ściana poświęcona patronowi szkoły,
 wykonanie częściowego ogrodzenia boiska sportowego - współpraca z sołtysem wsi.
3. Zdobywanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły
 Udział w projekcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,,Niepodległa”,
 udział w projekcie „Jeżdżę z głową”, „Umiem pływać”, gimnastyka korekcyjna,
 realizacja programu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”,
 udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, Cała Polska czyta dzieciom,
 udział szkoły w programie „ Szklanka mleka”, „Owoce ,warzywa w szkole”,
 udział w projekcie ,,Na Medal”.
4. Osiągnięcia promujące szkołę:
 III miejsce w gminnych biegach przełajowych w Czarnym Dunajcu,
 Wyróżnienie w Gminnym konkursie „Pocztówka z okazji Narodowego Święta”
w Starem Bystrem,
 Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II
przyjacielem sportu” w Podszklu,
 Wyróżnienie w Festiwalu Pieśni Patriotycznej Żołnierskiej im. F Gwiżdża
w Odrowążu,

II miejsce w Gminnym Przeglądzie Jasełek i Grup Kolędniczych w Czarnym
Dunajcu,

I i II miejsce w Ekologicznym Konkursie Plastyczny „Azbest – STOP ” w Czarnym
Dunajcu,

II miejsce oraz wyróżnienie w Gminnym konkursie plastycznym „Spotkanie
z martwą naturą”,

I i II miejsce, wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Wiersza Patriotycznego
w Chochołowie.
5. Promowanie tradycji i postaw patriotycznych w czasie zdalnego nauczania
 wykonanie przez uczniów kartek z życzeniami wielkanocnymi, malowanie
pisanek, życzenia i laurki na Dzień Matki i Ojca,
 tworzenie plakatów, kartek z okazji 3 maja.
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6. Dobra współpraca z Radą Pedagogiczną, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym poprzez
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z rodzicami:
 Włączenie szkoły w organizację gminnych obchodów Święta Niepodległości poprzez
przeprowadzenie
VI
Powiatowego
Konkursu
Pieśni
Patriotycznej
i Żołnierskiej im. F. Gwiżdża oraz Koncertu Laureatów,
 Działania wolontariatu: wspieranie misji - zbiórka zużytych baterii i telefonów
komórkowych, udział w projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” ,
 Świąteczne paczki dla osób samotnych, zamieszkałych w naszej miejscowości,
 Współpraca z sołtysem, parafią, Związkiem Podhalan, WTZ – em w Odrowążu,
 Uroczystości o charakterze środowiskowym (święto patrona szkoły, wigilia szkolna,
dzień Babci i Dziadka) – zaproszenia rodziców, osób starszych, byłych nauczycieli,
radnych itp.
 projekcja i udostępnienie prezentacji ,,Bohaterowie z Odrowąża” mieszkańcom,
gościom z Węgorzewa.
o Dbałość o jakościowy rozwój szkoły
 pięciu uczniów otrzymało stypendium motywacyjne na koniec roku szkolnego za
średnią powyżej 5,3,
 wyniki egzaminu ósmoklasisty
L.p.

przedmiot

Wynik szkoła

Wynik gmina

%/stanin

%/stanin

Wynik
województwo

Wynik
Polska

%/stanin

%/stanin

1

Język polski

44/ 2

55

62

59

2

matematyka

46/ 5

40

51

46

3

Język angielski

29 / 2

41

57

54

W celu poprawy wyników egzaminu zewnętrznego nauczyciele dokonali analizy jakościowoilościowej egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w roku szkolnym 2019/2020. W swojej
pracy z uczniami będą wdrażać następujące wnioski wynikające z analizy:
 na lekcjach języka polskiego należy:
1. Ćwiczyć umiejętność rozumienia znaczenia utworów literackich i porządkowania
zawartych w nich informacji.
2. Doskonalić umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych poprawnych pod względem
treści, formy, kompozycji oraz języka i zapisu.
3. Utrwalać wiadomości ze słowotwórstwa i z części zdania.
4. Ćwiczyć umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne.
5. Kształcić umiejętność zajmowania własnego stanowiska, argumentowania i wyciągania
wniosków, w szczególności z odwołaniem do tekstów literackich.
 na lekcjach matematyki należy:
1. Zwracać szczególną uwagę na ćwiczenie umiejętności zawartych w wymaganiach
podstawy programowej, które wypadły na egzaminie najsłabiej (rozwijać sprawność
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rachunkową uczniów oraz wykorzystywać i tworzyć informacje).
2. Ćwiczyć umiejętności odczytywania informacji przedstawionych w formie rysunków oraz
dostrzegania na ich podstawie różnych zależności.
3. Odpytywać uczniów wzorów na pola, objętości oraz z pojęć matematycznych.
4. Ćwiczyć umiejętność
szacowania wartości różnych wyrażeń arytmetycznych,
a w szczególności takich, które zawierają potęgi i pierwiastki (np. przybliżanie ich wartości
liczbami całkowitymi).
5. Ćwiczyć umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych oraz zwracać uwagę na
konieczność dokonywania szczegółowej analizy zadania.
6. Zwracać uwagę uczniów na potrzebę dokonywania refleksji na temat otrzymanego wyniku
w odniesieniu do rzeczywistości oraz z warunkami zadania, np. ujemna cena, pół kwiatka itp.
7. Kształcić umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między obiektami
matematycznymi, wyciągania wniosków na ich podstawie oraz tworzenia argumentów
potwierdzających uzasadnianą tezę.
8.
Kształcić umiejętności zapisu rozwiązań zadań za pomocą symboli i pojęć
matematycznych.
9. Rozwiązywać
zadania łączące wiedzę z różnych działów matematyki w celu
jednoczesnego utrwalenia poznanych już wcześniej zagadnień oraz kształcenia nowych
umiejętności.
 na lekcjach języka angielskiego należy:
1. Zwracać szczególną uwagę na ćwiczenie umiejętności zawartych w wymaganiach
podstawy programowej , które wypadły na egzaminie najsłabiej.
2. Często zadawać zadania domowe utrwalające poznane formy tekstów (e-mail, pocztówka,
list, wpis na blogu, itd.).
3. Wprowadzić krótkie zadania na słuchanie o różnej tematyce.
Ponadto wdrożone zostaną następujące działania:
1. Zakupienie książek i pomocy dotyczących tworzenia wypowiedzi pisemnych w języku
angielskim.
2. Założenie konta nauczyciela na portalu engly.pl i kont uczniów w celu ćwiczenia
umiejętności językowych.
3. Zakupienie zestawów arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów.
4. Przeprowadzenie próbnych egzaminów dla klasy VIII.
5. Wzbogacenie oferty bibliotecznej w celu promowania czytelnictwa i rozwijania
umiejętności językowych uczniów.
6. Konstruowanie bieżących sprawdzianów wiedzy i umiejętności uczniów pod kątem
poleceń egzaminacyjnych w celu przygotowywania uczniów do pracy z arkuszami
egzaminacyjnymi.
7. Comiesięczne powtarzanie wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową
w postaci zadań egzaminacyjnych.
8. Organizacja dodatkowych zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów dla klasy VIII.
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Przesyłam życzenia
wszystkiego
co najlepsze
dla nas Polaków i Ludzi,
z okazji
Święta 3 Maja

57

VIII. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach z filialną
w Dziale
UCZNIOWIE
W roku szkolnym 2019-2020 było 8 oddziałów klasy od I – VIII oraz dwa oddziały
przedszkolne. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci z miejscowości
Pieniążkowice, Dział, Odrowąż i Załuczne w wieku od 3 lat. Liczba uczniów w szkole
wynosiła – 105 uczniów oraz 40 przedszkolaków.
SZKOŁA W SIECI – WWW
Nasza szkoła udostępnia stronę internetową z bieżącymi wydarzeniami z życia szkoły oraz
bogatą galerią zdjęć.
http://www.sppieniazkowice.szkolna.net/
to nowa odsłona naszej strony internetowej
wprowadzona w wrzesień 2017.:
Szkoła w sieci –facebook oraz szkoła w sieci BIP
Szkoła pozyskuje również finanse na swoją działalność statutową z 1%. W roku szkolnym suma
wyniosła 6039,54 zł za które dofinansowano zakup komputerowej pracowni terminalowej.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ SOŁECKĄ
Podjęcie działań w zakresie rozbudowy szkoły o salę gimnastyczna- wstępna analiza
chłonności terenu opracowana przez architektów z pracowni ISARCHITECTS z Krakowa.
SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA
W roku szkolnym 2019/2020 nasi uczniowie wzięli udział w sumie w 23 konkursach
wiedzy i umiejętności oraz w 20 zawodach sportowych.
Ważniejsze sukcesy: Ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Gminy Czarny
Dunajec – Ewa Kowalik laureatka, Prezentacja o Bożym Narodzeniu po angielsku – konkurs
językowy – kl.8 – wyróżnienie, Ogólnopolski konkurs wiedzy o życiu i twórczości Kornela
Makuszyńskiego Piekielnik – 2 miejsce, Ogólnopolski konkurs literacki „List do św.
Mikołaja” Rabka - nagroda główna, Maraton matematyczny Kornela Makuszyńskiego
Piekielnik – 2x 1 miejsce w dwóch kategoriach, Turniej wiedzy pożarniczej – gminny – 1
miejsce,
Sukcesy w sporcie: Turniej piłki siatkowej dziewczyny - gminny - 1 miejsce - najlepsza
zawodniczka K. Hajnos, Turniej piłki siatkowej - ośrodek ½ powiat- 2 miejsce, Zawody
w biegach , Puchar Ferii – gminne- drużyna – 1 miejsce, Turniej piłki siatkowej chłopcy gminny - 1 miejsce - Paweł Gawron najlepszym zawodnikiem, Turniej mini piłki siatkowej
igrzyska dzieci - chłopcy i dziewczyny – 2 miejsce, Turniej piłki siatkowej Igrzyska
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młodzieży szkolnej –chłopcy – ośrodek Nowy Targ – 1 miejsce, Turniej mini piłki siatkowej
Igrzyska dzieci chłopcy- ośrodek Nowy Targ – 2 miejsce, Turniej mini piłki siatkowej
Igrzyska dzieci dziewczyny- ośrodek Nowy Targ – 3 miejsce
Drużyny siatkarskie otrzymały nominacje do województwa jednak ze względu na okres
pandemii zawody na szczeblu wojewódzkim zostały odwołane.
Ponadto, w szkole działa Uczniowski Klub Sportowy w Pieniążkowicach oraz
utworzono szkółkę narciarstwa biegowego. Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu
zakupiło na ten cel sprzęt narciarski.

PROJEKTY I AKCJE REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE
„Jeżdżę z głową” „Umiem pływać” „SKS” „Archipelag skarbów” „Debata” „Przedsiębiorcza szkoła,
przedsiębiorczy uczeń” „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” „Aktywna tablica” „Magiczna moc bajek”
„Narodowe czytanie”

Oraz:
Owoce i warzywa w szkole, mleko z klasą , fluoryzacja zębów, zbiórka nakrętek, szlachetna
paczka, zbiórka na Ukrainę, okulary dla Afryki – zbiórka okularów dla dzieci z Republiki
Środkowo Afrykańskiej, zbiórka dla dzieci z mukowiscydozą, kolędnicy misyjni, SKO,
szkolny klub wolontariatu – odwiedziny ludzi starszych i samotnych z okazji świąt
w miejscowości w Dziale i Pieniążkowicach, zbiórka środków czystości dla Domu dziecka
we Wróblówce, akcja dla seniorów „Misie Ratownisie”.
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ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
W trakcie całego roku szkolnego w naszej szkole odbywa się akcja zbiórki odpadów ze szkła,
plastiku i aluminium. W wyznaczone dni uczniowie gromadzą odpady, które następnie
odwożone są przez rodziców jednego ucznia do miejsca skupu. Środki uzyskane w ten sposób
przeznacza się na cele statutowe szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 z tej działalności
uzyskano 177,40 złotych.
WYDARZENIA W SZKOLE
Dzień przedszkolaka, kodowanie na dywanie, akcja „Szkoła pamięta”, świąteczne wypieki
z udziałem babć, 11 listopada, dzień postaci z bajek- projekt czytelniczy, święto zmarłych,
cyrk, jasełka, udział w konkursach.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Co roku w naszej szkole uczniowie przygotowują przedstawienie na cześć swoich
babć i dziadków, którzy zawsze licznie zgromadzeni uświetniają uroczystość. Tego roku
zaprosiliśmy ich na uroczystość do Remizy OSP Pieniążkowice.
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ANDRZEJKI
Z końcem listopada, zgodnie z tradycją organizowana jest u nas przy współpracy z Radą
Rodziców zabawa andrzejkowa dla dzieci z klas I-III i IV-VII.

MIKOŁAJKI
6 grudnia w naszej szkole organizowane są Mikołajki. W tym dniu uczniowie obdarowywani
są prezentami. Tego roku zaplanowany był również wyjazd do kina.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
16 października w naszej szkole odbyły się Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej,
uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły połączona ze Ślubowaniem Klas
Pierwszych.
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GOŚCIE
W ciągu bieżącego roku szkolnego odwiedzili nas różni goście: pogadanka z policją,
odwiedziny pana doktora i pielęgniarki, spotkanie z panem z KRUS, warsztaty z panią
psycholog (wybór właściwego zawodu).

WYCIECZKI SZKOLNE I AKTYWNE FORMY EDUKACJI
Wycieczka w ramach integracji klas 1-3, park miejski Rabka, Rajd Szaroty, wycieczka
zawodoznawcza, Trzy Korony.
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WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
L.p. przedmiot
Wynik
szkoła
%/stanin
1
Język polski
52 / 3
2
matematyka
39 / 4
3
Język angielski
44 / 4

Wynik
gmina
%
55
40
41

Wynik
województwo
%
62
51
57

Wynik
Polska
%
59
46
54

Propozycje działań mających poprawić wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka
angielskiego:
- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla chętnych,
- zwiększenie ilości zadań egzaminacyjnych do samodzielnego rozwiązywania w domu
przez uczniów ósmej klasy,
- raz w miesiącu przykładowy zestaw egzaminacyjny do samodzielnego rozwiązania
w domu przez uczniów ósmej klasy,
- konsekwentne wymaganie nauki podstawowego słownictwa oraz innych środków
językowych we wszystkich klasach.
Propozycje działań mających poprawić wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego;
- dodatkowe zajęcia dla uczniów słabszych – 1x2 tyg.
- rozwiazywanie zadań egzaminacyjnych z progamu Operon
- klasy 4,5 i 6 - zwiększenie ilości zadań domowych opartych o pisemne formy wypowiedzi
oceniającej w oparciu o treści lektur,
- systematyczne wplatanie w toku lekcji zasad ortograficznych i poprawnej pisowni znaków
interpunkcyjnych /zasada częstego powtarzania okazjonalnego,
- przeanalizowanie dysfunkcji i braków uczniów po diagnozie wstępnej
Propozycje działań mających poprawić wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki;
- zajęcia dodatkowe- powtórzenie i utrwalenie wiadomości, rozwiazywanie zadań
zamkniętych i otwartych typu egzaminacyjnego, rozwiazywanie testów z Egzaminu
ósmoklasisty.
IX. Szkoła Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku
W roku szkolnym 2019/2020 do punktu przedszkolnego i Szkoły Podstawowej
w Piekielniku uczęszczało 289 dzieci. Warunki nauki są bardzo dobre, sale odpowiednio
wyposażone. Nie brakuje pomocy dydaktycznych. Kadra pedagogiczna jest odpowiednio
wykształcona. Bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami. Są oni zaangażowani
w życie szkoły. W szkole organizowane były różne spotkania. Na przykład z policjantem,
pracownikami urzędu skarbowego, przedstawicielami szkół itp.
Szkoła współpracuje z instytucjami: Wspólnotą Urbarialną, Radą Sołecką, Związkiem
Podhalan, OSP, GOPS, policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu,
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, ośrodkiem zdrowia. W szkole działa gabinet
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pielęgniarki szkolnej, która jest obecna w szkole dwa dni w tygodniu. Wzorcowo układa się
współpraca z parafią w Piekielniku.
Bardzo dobrze układa się współpraca z radnymi z naszej miejscowości, którzy chętnie
angażują się w życie szkoły. Przy szkole działa zespół regionalny „Piekielnicanie”.
Regularnie odbywa się nauka tańca i gry na instrumentach smyczkowych. Uczniowie wraz
z zespołem występują na terenie gminy i nie tylko, biorą udział w różnych konkursach.
Wydarzenia na terenie szkoły
 Dzień Patrona - Święto Szkoły (uroczystość gminna)
- zaproszono uczniów z gminy Czarny Dunajec;
- zorganizowano gminne konkursy sportowe, zabawy Koziołka Matołka, Turniej
Siatkówki dla uczniów szkół podstawowych, konkursy plastyczne, muzyczne oraz maraton
matematyczny;
W ramach obchodów Święta Szkoły po raz kolejny zorganizowano ogólnopolski konkurs
literacki.



Memoriał pamięci Grzegorza Wesołowskiego – coroczny turniej piłki siatkowej
młodzieży i dorosłych z terenu województwa małopolskiego we współpracy z
Ruchem Apostolstwa Młodzieży. Z tej okazji również organizowana jest zbiórka
artykułów spożywczych w ramach akcji Misie Ratownisie.
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Uczniowie brali udział w większości konkursów na terenie gminy. Zaangażowani byli także
w konkursach o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, czy ogólnopolskim. W tym roku
szkolnym po raz pierwszy zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
i z naszej szkoły mamy dwóch przedstawicieli. W grudniu w naszej szkole odbył się kiermasz
świąteczny. Można było na nim zakupić różne ozdoby świąteczne oraz pierniczki ozdabiane
przez dzieci ze świetlicy szkolnej. Wśród ozdób znajdowały się stroiki tradycyjne
i z bałwankami, bombki, gwiazdki, kartki świąteczne i choinki.

Osiągnięcia sportowe:
Uczniowie brali udział w większości zawodów orgaznizowanych na terenie gminy oraz
w niektórych zawodach ośrodka Nowy Targ i powiatowych.
Najlepsze wyniki uzyskujemy w następujących dyscyplinach:
Awans uczniów do zawodów wojewódzkich w tenisie stołowym,
Drużynowe mistrzostwo gminy w tenisie stołowym,
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Drużynowe Mistrzostwa Gminy Czarny Dunajec w Tenisie Stołowych – II miejsce:
Drużynowe Mistrzostwa Gminy Czarny Dunajec w Tenisie Stołowych – Młodzieży Szkolnej
(2005 – 2006)- I miejsce:
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie II miejsce:
Półfinały Wojewódzkie w Tenisie Stołowym I miejsce
Etap Gminny „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku ” PZPN.I miejsce:
Etap Powiatowy „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku ” PZPN.- II miejsce,
V miejsce:
Gminne Zawody w ramach obchodów Święta Szkoły – I, III miejsce:
Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - II miejsce:
Inne osiągnięcia
Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach na terenie gminy, powiatu
i województwa. Oto niektóre ich osiągnięcia:
Małopolski
Konkurs
Języka
Polskiego
awans
do
etapu
rejonowego
-Małopolski Konkurs Matematyczny dla szkoły podstawowej – awans do etapu rejonowego
- Gminny konkurs mat. –przyr. „Rusz głową” – II m-ce
- Kangur matematyczny –– dwa wyróżnienia
- gminny konkurs plastyczny „Bohaterowie książek K. Makuszyńskiego”
I miejsce, III m , dwa wyróżnienia
- rejonowy konkurs plastyczny: "Dzieło św. Mikołaja podejmowane współcześnie" Jabłonka:
Wyróżnienie:
- gminny konkurs plastyczny "Martwa natura" Czarny Dunajec: I miejsce, II miejsce
- gminny konkurs plastyczny "Szopka bożonarodzeniowa" Chochołów/ malarstwo na szkle:
I miejsce, III miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o życiu i Twórczości K. Makuszyńskiego i ogólnopolski I miejsce.
Wyniki egzaminów zewnętrznych:
Z egzaminu ósmoklasisty uczniowie osiągnęli następujące wyniki:
Z języka polskiego szkoła uzyskała wyższy wynik niż gmina – stanin 5, z matematyki 4
stanin i z języka angielskiego 4 stanin.
Dziewięcioro uczniów otrzymało stypendia motywacyjne Wójta Gminy Czarny Dunajec za
szczególne osiągnięcia. Szczególnym wyróżnieniem dla szkoły była Nagroda Wójta Gminy
Czarny Dunajec, którą otrzymała nasza uczennica za najlepszy osiągnięty wyniki z Egzaminu
Ósmoklasisty.
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Środki pozabudżetowe zdobywane są ze składek Rady Rodziców, sklepików szkolnych,
wynajmu pomieszczeń szkoły, Wspólnoty Urbarialnej oraz od lokalnych przedsiębiorców
i proboszcza miejscowej parafii. Szkoła pozyskała sponsorów, dzięki, którym przywieziono
piasek do piaskownicy, sfinansowano zakup nagród w związku ze Świętem Szkoły. W szkole
organizowana jest pomoc z okazji mikołajki dla najbiedniejszych dzieci. Społeczność szkolna
bierze udział w akcji „Świąteczna paczka” Od Rady Sołeckiej pozyskano 10 tys. zł.
na bieżący rok. Pomieszczenia szkoły są wynajmowane na zajęcia aerobiku, karate.
Regularnie wynajmowana jest sala gimnastyczna.
W tym roku szkolnym kontynuujemy pracę z dziennikiem elektronicznym, dodatkowo
wprowadziliśmy dzienniki zajęć dodatkowych. Po raz kolejny w październiku 2019 r.,
podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w tej akcji . Nauczyciele zaangażowali uczniów klas starszych w „Aktywną Przerwę”
przygotowaną dla młodszych.

W szkole odbywają się różnorakie imprezy dla dzieci i młodzieży. Jedną z nich było
„Nocowanie w szkole”, podczas którego uczniowie brali udział w różnych integracyjnych
grach i zabawach, a potem udali się na odpoczynek w swoich klasach. Celem spotkania było
również pokazanie, jak można ciekawie spędzać czas bez telefonu i komputera
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Nauczyciele angażują dzieci w promowanie zdrowego trybu życia poprzez udział
w akcjach np. „Śniadanie daje moc” , a także tych najmłodszych w udział w innowacji
„Master Przedszkolak”. Nauczycielka opracowała i wprowadziła swoją innowację
pedagogiczną Mali Kucharze, Master- Przedszkolaki przy współpracy z rodzicami. Dzieci
przygotowywały posiłki, przyswajały wiedzę dotyczącą zdrowej diety przy czym rozwijały
wszystkie kompetencje kluczowe. Innowacja pedagogiczna została opracowana w trosce
o kształtowanie u dzieci właściwych postaw prozdrowotnych. Innowacja była również
promocją szkoły w środowisku lokalnym, poprzez publikowanie zdjęć przedstawiających
czynne uczestnictwo dzieci w przedszkolu na zajęciach kulinarnych.

W tym półroczu zapewniono uczniom miejsca do wspólnego spożywania drugich
śniadań. Przygotowano dla najmłodszych zdrowe poczęstunki w postaci (np. koktajli
owocowych, kakao itp. ). Nasza szkoła uczestniczy w projektach:„ Owoce i warzywa
w szkole”, „ Mleko z klasą”
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W naszej szkole trwają zajęcia dla uczniów z Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków

.

Odbywały się też wieczorki z filmem, gdzie uczniowie klas VIII wraz z wychowawcami
oglądali film. Następnie odbywała się dyskusja na jego temat. Braliśmy udział w projekcie
„Jeżdżę z głową” oraz „Już pływam”
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Korzystaliśmy także z lodowiska w Czarnym Dunajcu. Prawie wszystkie klasy przynajmniej
raz były na łyżwach. Uczniowie klas IV, V i III brały udział w projekcie „ Moje Łyżwy”.

Jak co roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaangażowali się w akcję Szlachetna
Paczka. Zbiórka przeszła wszelkie nasze oczekiwania. Oczywiście w akcję tą byli bardzo
zaangażowani rodzice uczniów naszej szkoły. W grudniu udostępniono sale lekcyjną w celu
szkolenia wolontariuszy i zorganizowania Punktu odbioru paczek w naszej szkole
w związku z akcją Szlachetna Paczka.

Wielu nauczycieli angażuje się w pracę na rzecz wolontariatu.
Angażowanie uczniów w wolontariat np. „ Szlachetna paczka” „ Akcja Pola Nadziei”,
zbiórka nakrętek, Kolędnicy Misyjni.
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W ramach projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” uczniowie przez kolejny rok pomagali
dzieciom z Kamerunu w ramach misji katolickiej w tym kraju. Pracuje tam siostra
z Piekielnika. Zbierano dla nich odzież oraz pieniądze, za które zakupiono lekarstwa, oraz
opłacono naukę dla kilku uczniów.

Zimowisko w Zakopanem
Jak co roku, gdy rozpoczynają się ferie, Kłaj i Piekielnik na kilka dni spotykają się, aby
wspólnie spędzić niezapomniane chwile. Tak też było i w tym roku.

W ubiegłym roku szkolnym wyremontowano jedno skrzydło szkoły oraz trzy klasy lekcyjne,
pomieszczenie archiwum (wymiana posadzki, położenie nowej wykładziny, wymiana
oświetlenia na ledowe, malowanie sal i korytarza), oraz wymalowano i wymieniono
oświetlenie w czwartej sali lekcyjnej. Wykonano także remont łazienki dla uczniów.
Wymalowano ściany w bibliotece szkolnej
oraz zaangażowano uczniów
do wykonania rysunków na ścianach korytarzy przy bibliotece. Uczniowie narysowali
postacie bohaterów książek K. Makuszyńskiego, a także innych.
Na placu zabaw wykonano nową piaskownicę. Na bieżąco są dokonywane niezbędne
prace remontowe w szkole i jej otoczeniu.
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Najbardziej palące potrzeby szkoły:
1. Ocieplenie szkoły.
2. Odwodnienie szkoły.
3. Uzupełnieni ubytków na dachu przy kominach.
4. Wymiana podłóg i wykładzin na części południowej szkoły – parter.
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X. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem
Rok szkolny 2019/2020 był dla naszej społeczności rokiem szczególnym. 26 czerwca
2019 r. Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę nadająca naszej szkole imię Brtat
Witalisa-Wojciecha Lei – naszego rodaka, albertyna, współpracownika św. Brata Alberta.

21 października społeczność naszej szkoły otrzymała uroczyście sztandar ufundowany przez
Radę Rodziców oraz mieszkańców wsi Podczerwone i Koniówka. Na uroczystość przybyli
licznie mieszkańcy Podczerwonego i Koniówki, zaproszeni goście, absolwenci szkoły. Mszy
św. przewodniczył przyjaciel naszej szkoły ks. Władysław Zązel.
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Pan Prezydent Andrzej Duda przesłał okolicznościowy list z flagą Rzeczpospolitej Polskiej.
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Taki patron zobowiązuje. Wśród licznych akcji charytatywnych, szczególnie bliską naszemu
sercu jest akcja „ Skarpety i rękawice dla bezdomnych”, którą wraz z Liceum
Ogólnokształcącym SPSK w Czarnym Dunajcu organizujemy i koordynujemy.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu programach profilaktycznych. Jednim z nich
jest akcja „#jestnaswiecej”, którą symbolizuje pomarańczowa sznurówka, a celem jest
zapobieganie hejtowi i przemocy w sieci.
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Skorzystaliśmy również z Programu Rozwoju Sportu Gminy Czarny Dunajec, biorąc udział w
darmowych zajęciach na lodowisku. 15 uczniów klas I-III zgłębiało tajniki pływania przez
udział w programie „ Już pływam”

W ostatnim dniu nauki stacjonarnej odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Wiedzy
Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”. Nasi uczniowie zajęli w nim czołowe miejsca.
Od marca nauka w szkole odbywała się w systemie zdalnym. Aby uczynić ją jak najbardziej
efektywną wdrożyliśmy dla całej szkoły system G- Suite, który daje szerokie możliwości
wszechstronnego kontaktu. Otrzymaliśmy zgody Wójta Gminy Czarny Dunajec
i wypożyczyliśmy potrzebującym uczniom ze szkolnego zasobu laptopy do pracy zdalnej.
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Wraz parafią MBB Bolesnej w Podczerwonem i Związkiem Podhalan oddział PodczerwoneKoniówka zorganizowaliśmy dla dzieci wirtualny konkurs palm wielkanocnych, który cieszył
się ogromnym zainteresowaniem. Zamiast palm na żywo, uczestnicy przesyłali zdjęcia
wykonanych przez siebie palm, które były publikowane na portalu społecznościowym.
Zdjęcia były oceniane wirtualnie przez użytkowników portalu oraz komisję.

XI. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła w Podszklu
I. Konkursy.
1. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny im. Ludwika Korkosa, pt. „ Słowackie zabytki
zapisane na liście UNESCO” (4 nagrody i 3 wyróżnienia).
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2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II – Przyjacielem Sportu” (dwa
I miejsca, II miejsce i dwa wyróżnienia).

5. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego” (II
miejsce, III miejsce, wyróżnienie)

3. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego” (II
miejsce, III miejsce, wyróżnienie).

78

4. XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kto tu rządzi? Praca sołtysa i rady sołeckiej w
naszej wsi.” (III miejsce).
5. IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Święty Jan Paweł II – Nauczyciel Życia” ( I miejsce i
III miejsce).

6. IV Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok”
- II miejsce -grupa śpiewacza – dziewczynki z Zespołu Regionalnego „Serdocki”;
- II miejsce - grupa śpiewacza - chłopcy z Zespołu Regionalnego „Serdocki”;
- II miejsce - solistka - z Zespołu Regionalnego „Serdocki”.
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7. Międzygminny Konkurs Plastyczny „Dzieło Św. Mikołaja podejmowane przez
współczesnych” (III miejsce, wyróżnienie).
8. Międzygminny Konkurs Literacki „Dzięki niektórym dziełom wykonywanym przez ludzi
o wielkim sercu, również i dzisiaj możemy spotkać Św. Mikołaja” (II miejsce, oraz dwa III
miejsca).
9. XXI Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu (III miejsce
i wyróżnienie).
10. „Ekologiczny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy Czarny Dunajec” (III
miejsce).
11. Gminny Konkurs „Moja Babcia, mój Dziadek” (III miejsce).
12. VI Transgraniczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych (wyróżnienie).
13. XLIV gminne eliminacje do finału Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im.
Andrzeja Skupnia-Florka (II miejsce, III miejsce, 2 wyróżnienia).
14. Gminny Konkurs Literacki „Człowiek dobry jak chleb” (dwa III miejsca).
15. VII Gminny Konkurs „Pocztówka z okazji Narodowego Święta” (trzy I miejsca, II
miejsce, trzy III miejsca, wyróżnienie).
16. Gminne Igrzyska Dzieci – zawody drużynowe w tenisa stołowego (chłopcy III miejsce).
17. Gminne Igrzyska Młodzieży – indywidualne zawody w tenisa stołowego – V miejsce.
18. Gminne Igrzyska Młodzieży – zawody drużynowe w tenisa stołowego (dziewczęta III
miejsce).

II. Organizacja konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich.
Byliśmy organizatorami VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Święty
Jan Paweł II – przyjacielem sportu” - liczba uczestników 204, z 11 województw i 39 szkół
oraz IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy pod hasłem. „Święty Jan Paweł II – nauczyciel
życia”.
III. Udział w projektach i programach.
1) Projekt ogólnopolski powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” współfinansowany ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”;
2) Ogólnopolski program SKS 2020 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży;
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3) Małopolski projekt „Jeżdżę z głową”;
4) Program „Archipelag skarbów” – ogólnopolski program profilaktyczny 7 i 8;
5) Projekt „Program profilaktyczny Debata”;
6) Gminny projekt „Na medal”;
7) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”;
8) Małopolski projekt nauki pływania „Już pływam”;
9) Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – zasięg ogólnopolski;
10) Program „Nie pal przy mnie” kl. I-III;
11) Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” kl. IV-VIII;
12)

Ogólnopolska kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” – w ramach tej

kampanii uczniowie wzięli udział w

Programie „Wychowanie przez czytanie”, „Mądra

szkoła czyta dzieciom”;
13) Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”;
14) Unijny projekt polegający na dostarczaniu dzieciom kl. I-V owoców, warzyw i mleka
„Program dla szkół”.
IV. Oferty edukacyjne szkoły oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.
1) Koła teatralne: „Krokusy”, „Krokusiki”, „Krokusiątka”;
2) Zespół Regionalny „Serdocki” – nauka tańca, śpiewu, recytacji, poznawanie zwyczajów
i obrzędów Orawy;
3) Muzyka „Mali Pośklanie” - nauka gry na skrzypcach, basach, heligonce, dzwonkach,
fujarce;
4) Organizowanie zajęć edukacyjnych w Muzeum OPE w Zubrzycy Górnej „Od ziarna do
chleba”, „Jak to ze lnem było”;
5) Organizowanie wyjazdów na spotkania z żywym teatrem do OCK w Jablonce;
6) Organizowanie wyjazdów do kina do Nowego Targu i Krakowa;
7) Organizowanie żywych lekcji z historii i biologii;
8) Wycieczki krajoznawcze, rajdy rowerowe m.in. Żeleźnica, Danielki, Bukowina;
9)

Obchody Imienin

Patrona Św. Jana Pawła II – na Tatrzańskim Szlaku Doliny

Chochołowskiej;
10) XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin i Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę;
11) Akcja „Pola nadziei”;
12) Akcja „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”;
13) Organizacja Dnia Patrona Szkoły;
14) Innowacje:
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a) Szkolny Klub Przyjaciół Ortografii „Mżądra”;
b) Znam Św. Jana Pawła II;
c) Czytanie jest trendy;
d) Czytanie przez wychowanie;
e) Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.
V. Rozwój edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
1) Organizacja Szkolnej Akcji Ekologicznej „SOS dla Wielkiej Rafy Koralowej”;
2) Udział w „Żywej lekcji przyrody – mieszkańcy lasów i łąk”;
3) Działania w ramach akcji „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”;
4) Udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Czysta woda – zdrowe życie”;
5) Udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym dla Najmłodszych „las i jego
mieszkańcy”,
6) Udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Oddycham Czystym Powietrzem”;
7) Udział w Gminnym Konkursie Matematyczno - Przyrodniczym „Rusz Głową”;
8) Organizacja Szkolnego Konkursu „Jesienny Zielnik”.
VI. Kształtowanie, promocja postaw, aktywna edukacja na rzecz zdrowego stylu życia.
1) Realizacja Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna Moc Bajek”;
2) Działania w ramach akcji „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”;
3) Udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o AIDS – „Nie daj szansy AIDS”;
4) Organizacja „Szkolnego Dnia Życzliwości’, „Szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu”;
na lekcjach przekazywane były informacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz odpowiedniej
higieny, wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne; organizowane były
lekcje, na których przygotowywane są zdrowe potrawy;
5) Udział w projektach, programach: „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Śniadanie daje moc”,
„Program dla szkół”, „Klub Akademia Kubusia,” „Bezpiecznie na wsi”, „Czyste powietrze”;
6) Organizowano pogadanki prozdrowotne przy współpracy z pielęgniarką;
7) Udział w programach profilaktycznych zorganizowanych przez Gminną Komisję
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu
„Archipelag Skarbów” i „Debata”.
VII. Rozwój wychowania sportowego. Udział uczniów:
a) w projekcie „Jeżdżę z głową”;
b) w projekcie „Umiem pływać”;
c) w projekcie „Gimnastyka korekcyjna”;
d) udział w SKS;
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e) w projekcie „Już pływam”;
f) w projekcie „Na medal”;
e) uczniowie rywalizowali w biegach przełajowych, biegach narciarskich, tenisie stołowym,
mikołajkach, piłce nożnej, zjazdach na nartach slalomem.
VIII. Społeczna i patriotyczna aktywizacja uczniów poprzez promocję wolontariatu.
a) działania w Szkolnym Klubie UNICEF: „Wszystkie Kolory Świata”, „Ratujmy życie
dzieciom w Nigrze”;
b) działania w szkolnym wolontariacie: akcja charytatywna „Misie Ratownisie pomagają” –
w ramach Memoriału Grzegorza Wesołowskiego, „Zakręcona akcja” – zbieranie
plastikowych nakrętek dla Patryka, „Pola nadziei” – sprzedaż cebulek żonkili, kwestowanie
w parafii dla Marysi, „Kolędnicy Misyjni”, „Szlachetna Paczka”, „Góra Grosza”;
c) organizacja Ogólnopolskich Konkursów Plastycznych i Wojewódzkich Konkursów
Wiedzy o Św. Janie Pawle II – naszym patronie;
d) udział w Programie Edukacyjnym „Polska – moja Ojczyzna”;
e) udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Pocztówka z okazji Narodowego Święta”;
f) udział w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej;
g)

udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim Literackiego i Góralskiego Wiersza

Patriotycznego;
h) organizacja szkolnej akcji „Rekord dla Niepodległej”;
i) organizacja akademii z okazji narodowych świąt i rocznic.
VIII. Modernizacja bazy.
a) malowanie korytarzy szkolnych, szatni, klatki schodowej, 13 drzwi;
b) wymiana 8 grzejników;
c) wymiana drzwi do kotłowni;
d) malowanie kratek i ławek w szatni;
d) zakup i montaż 10 okien, prace remontowe wokół okien, wymiana parapetów;
e) zakup tablicy interaktywnej.
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XII. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
I.

SZKOLNE UROCZYSTOŚCI

14.10.2019 - Obchody Dnia Edukacji Narodowej 23.10.2019 – Ślubowanie klasy I

29.10.2019 – Dzień Papieski – Szkolny konkurs 8.11.2019 - obchody Dnia Niepodległości
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21.11.2019 – przedstawienie ekologiczne – leśna opowieść

2.11.2019 Żywa lekcja historii
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6.12.2019- Korowód świętych, mikołajki
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17.12.2019 - Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec

21.12.2019 Szkolna wigilia

25.02.2020 – początek obchodów święta patrona szkoły – szkolny konkurs recytatorski,
występy zespołów z Litwy
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3.05.2020 – Zdalne święto uchwalenia Konstytucji Obchody dwudziestej rocznicy śmierci
patrona
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II.KONKURSY PRZEDMIOTOWE, ARTYSTYCZNE, SPORTOWE
21.09.2019 - Biegi Przełajowe - Projekt na Medal. 24.09.2019 -Gminna Piłka Halowa IMS
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7.10.2019 - Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe 5.11.2019-Mistrzostwa Szkoły w Tenisie
Stołowym

19.11.2019 - Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym 21.11.2019 Szkolny Konkurs drugie
życie śmieci
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4.12.2019 – Gminny Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy „Rusz głową”

13.12.2019 – Gminne Eliminacje – Konkurs recytatorski im. A.Skupnia-Florka 15.01.2020
Puchar Polski Grupa Azoty
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16.01.2020 Puchar Ferii w Narciarstwie Biegowym 21.01.2020 Małopolska Szkolna Liga
Narciarska

Szkolny konkurs Myśli Tischnera
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19.03.2020 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki im. ks. prof. Józefa Tischnera
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10.06.2020 – Szkolny konkurs W świecie brył
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Szkolny konkurs Dbamy o bioróżnorodność

III.WYCIECZKI, RAJDY, PROJEKTY
20.09.2019 Wycieczka klas 6
1.10.2019 -Wycieczka klasy V na Kalatówki w ramach projektu Bliżej Tatr
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23.10.2019 -Wycieczka Rowerowa klas VI
27.10.2019 –Wyjazd na Targi Książki do Krakowa

6.11.2019 - Wycieczka do Krakowa klas VI i V
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IV. Akcje
24.09.2019 – Sprzątanie świata
30.10.2019 – Udział w akcji Szkoła Pamięta
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Zajęcia z robotyki
Akcje biblioteczne

Zbiórka baterii
Zajęcia Gra w szachy
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Zbiórka nakrętek
Moje łyżwy
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Jeżdżę z głową

Działalność Wolontariatu –
świąteczna paczka dla Ukrainy i wspólne kolędowanie
z Amazonii

Zbiórka pieniędzy dla dzieci
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Innowacja pedagogiczna Senior wśród dzieci i młodzieży

Akcja Kartka dla Medyka

W szkole również prężnie działa SKO
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XIII. Szkoła Podstawowa w Załucznem
1. Informacje statystyczne
W roku szkolnym 2019/2020 w ośmiu klasach szkoły podstawowej w systemie
stacjonarnym uczyło się łącznie 83 uczniów: 6 w klasie I, 13 w klasie II, 9 w klasie III,
2 w klasie IV, 20 w klasie V, 12 w klasie VI, 8 w klasie VII, 13 w klasie VIII. Wszyscy,
to jest 83 uczniów zostało sklasyfikowanych. Wobec 15 uczniów dostosowano wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. Wszyscy
uczniowie uczęszczali na zajęcia nadobowiązkowe z religii. 13 uczniów klasy ósmej
ukończyło szkołę, 70 uczniów klas pozostałych otrzymało promocję do klasy wyższej.
Procentowa ilość uczniów: ze średnią 4,75 – 27,71% (20,91%), z ocenami wzorowymi –
48,19% (36,36%), nie było ocen nagannych. W szkole w roku szkolnym 2019/2020
pracowało łącznie 19 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze oraz 7 w wymiarze
niepełnym. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane prawem kwalifikacje do nauczania
poszczególnych przedmiotów.
2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na tle gminy.

Klasa

VIII

Średnia szkoły

Średnia gminy

Język polski

50,62 %

50,62 %

55 %

Matematyka

48,46 %

48,46 %

40 %

31,77 %

31,77 %

41 %

Język angielski
poziom podstawowy

W porównaniu z rokiem ubiegłym wyniki z języka polskiego uległy poprawie (stanin
2 na stanin 3) a z matematyki i j. angielskiego pozostają na tym samym poziomie.
3. Dbałość o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej. Zaangażowanie w remonty
i inwestycje. W ostatnim roku szkolnym możemy wskazać następujące działania:


Przygotowanie do wdrożenia dziennika elektronicznego w celu poprawy jakości pracy
nauczycieli oraz lepszego kontaktu z rodzicami i uczniami.
 zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego poprzez wykonanie
okablowania strukturalnego na potrzeby dziennika elektronicznego oraz zakupionych
monitorów interaktywnych.
 zakupiono kolejne pomoce naukowe oraz książki do biblioteki za prawie 6 tys. zł
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zakupiono zestawy szafek do sal lekcyjnych z przeznaczeniem na przechowywanie
książek i przyborów za prawie 4 tys. zł
zakupiono kolejnych 14 markowych laptopów polisingowych przeznaczonych dla
uczniów i nauczycieli o wartości 13.500 zł
zakupiono oprogramowanie komputerowe za prawie 2 tys. zł
przeprowadzono we własnym zakresie remonty pomieszczeń szkoły, malowanie ścian
i lamperii, elewacji, schodów i barierek – wartość wykonanych robót szacujemy na
ponad 40 tys. zł.
do sal szkolnych zakupiono i w nich zamontowano kolejne 3 monitory interaktywne
o wartości prawie 20 tys. zł.
zamontowano kolejne rolety w pomieszczeniach szkoły – wartość 2700 zł
zakupiono kolejne zestawy prezentacyjne (ramy) do eksponowania prac, fotografii
i osiągnięć uczniowskich
przeprowadzono we własnym zakresie zabezpieczenie muru oporowego, to jest
wykonano konstrukcję usztywniającą w poziomie zapobiegającą dalszemu
przesuwaniu się muru
przeprowadzono okresowe i roczne przeglądy stanu bezpieczeństwa budynków
szkoły, placu zabaw oraz terenów wokół szkoły – realizacja zaleceń przebiega
w miarę możliwości własnych.
zakupiono i zamontowano w sposób trwały na terenie szkolnym wielostanowiskowe
stojaki na rowery o wartości 2 740 zł
zakupiono kosze do segregacji odpadów o wartości ponad 1 tys. zł.
wydzielenie i wykonanie „Kącika regionalnego” ze stałą ekspozycją przedmiotów
użytkowych o wartości historycznej.
przeprowadzono remont dachu nad wejściem do szkoły (werandą) połączony
z wymianą poszycia za kwotę prawie 5 tys. zł
zamontowano nowe drzwi wewnętrzne do sal lekcyjnych i werandy w budynku szkoły
– wartość robót to ponad 10 tys. zł pozyskanych w ramach oszczędności w wydatkach
budżetowych
na bieżąco dbamy o mienie szkoły wykonując własnymi siłami różnorakie zabiegi
konserwatorskie i drobne prace remontowe, w tym wymianę zamków w drzwiach do
sal lekcyjnych i wyłączników oświetlenia
z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły pozyskano kolejne środki
dokonywano na bieżąco niezbędnych zakupów sprzętów i akcesoriów technicznych
przeznaczonych na potrzeby nauczycieli i uczniów
nawiązano współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i firmami działającymi w naszej
miejscowości – efektem jest pozyskanie środków finansowych na zakup nagród dla
najlepszych uczniów szkoły.
4. Stała współpraca z następującymi instytucjami.

 Urzędem Gminy w Czarnym Dunajcu – materialnym efektem jest choćby ostatnia
realizacja: działania zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynku i realizacji
zaleceń pokontrolnych;
 Radą Gminy – złożono wniosek o nadanie szkole imienia, który został pozytywnie
rozpatrzony – szkoła nosi obecnie imię Św. Stanisława Kostki;
 Warsztatami Terapii Zajęciowej w Odrowążu (Dni Twórczości, Majówki, współpraca
klas, wizyty uczniów w wakacje i w czasie ferii),
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 Podhalańską Państwowa Szkołą Zawodową w Nowym Targu (udział
i
organizacja spotkań edukacyjnych, konkursów, konferencji itp.),
 Delegaturą Kuratorium w Nowym Targu (np. współudział w realizacji projektu „Mieć
Wyobraźnię Miłosierdzia”)
 Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – udział w szkoleniach,
konferencjach i projektach
 Państwową Inspekcją Sanitarną (np. konkurs „Trzymaj formę” i inne)
 Duszpasterstwem Młodzieży w Krakowie (memoriał Grzegorza Wesołowskiego
w Piekielniku – udostępnienie sali gimnastycznej i pomoc organizacyjna)
 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej – dożywianie uczniów
 Ośrodkiem Zdrowia w Odrowążu – stała opieka pielęgniarki, fluoryzacja zębów,
bilanse itp.
 wieloma innymi instytucjami (np. sądem rodzinnym, policją, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi,)
6. Działalność ekologiczna i charytatywna











O. Józef Klatka – wspomaganie dzieci na Madagaskarze – stała współpraca od kilku
lat, pomoc rzeczowa (paczki) i finansowa
Zdrowa żywność – możliwość zakupu kanapek domowych dla uczniów
Towary w sklepiku szkolnym – bez „żywności śmieciowej”
Zbiórka zużytych baterii
Pomoc i współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Odrowążu – wspólne
projekty, pomysły, imprezy, zabawy.
Odzież zimowa dla bezdomnych z Zakopanego i Krakowa
Wsparcie podopiecznych fundacji „Pomóż i Ty”, „Sursum Corda”, paczki dla rodzin
w potrzebie
9 dużych świątecznych paczek dla polskich kombatantów na Kresach
Występy artystyczne i teatralne w ramach konkretnych akcji pomocowych.
Akcje wolontariatu, w tym udział w XIII edycji projektu „Mieć Wyobraźnię
Miłosierdzia”
7. Współpraca z Radą Rodziców

Dobra, bez konfliktów i pretensji, jednak przy małej aktywności większości rodziców
czyli współpracy jedynie osób najbardziej zainteresowane szkołą. Obserwujemy jednak stały
wzrost ilościowy rodziców podejmujących współpracę.
W praktyce są to przede wszystkim:





Pozyskiwanie istotnych informacji zwrotnych o działalności szkoły, słabych
i mocnych stronach, sugestie zmian i propozycje działań
konsultacje w sprawach dokumentów szkolnych, w tym Szkolnego Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego - uchwalenie powyższego dokumentu
opiniowanie działań szkoły, w tym propozycji przywrócenia szkole imienia
udział rodziców w imprezach szkolnych, na przykład zabawa andrzejkowa czy
karnawałowa, Dzień Dziecka, Św. Mikołaj, Ostatki, wyjazdy na konkursy i wycieczki,
organizacja wydarzeń sportowych (zawody siatkarskie, narciarskie itp.),
przedstawienia teatralne i okazjonalne (akademie, rocznice, jasełka itp.).
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pomoc finansowa – nagrody na zakończenie roku dla wyróżniających się uczniów
przekonanie o potrzebie dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów – np.
systematyczna fluoryzacja zębów czy kompleksowe ubezpieczenie NW uczniów
8. Działania skierowane do środowiska lokalnego:























Stała współpraca z samorządem lokalnym czyli sołtysem i radą sołecką – w szkole
odbywają się zebrania wiejskie, wybory itp.,
Współpraca z jednostką prowadzącą i organem nadzorującym – władze zapraszane są
na wydarzenia szkolne, przesyłane są okolicznościowe życzenia, przeprowadzane
konsultacje i ustalenia dotyczące bieżącej działalności statutowej
Stała współpraca z oddziałem Związku Podhalan – udostępniamy nieodpłatnie szkołę
na próby zespołu regionalnego i naukę gry na instrumentach bądź na imprezy
organizowane dla miejscowości,
Stała współpraca z parafią w Odrowążu - udostępniamy nieodpłatnie szkołę
na spotkania grup apostolstwa i oazowych, rozpoczynamy i kończymy rok szkolny
liturgią w kościele, zapewniamy oprawę liturgiczną świąt itp.
Stała współpraca z WTZ w Odrowążu – wizyty uczniów (grupowo lub klasami)
w ośrodku przy różnych okazjach.
Stała współpraca ze szkołami podstawowymi w sąsiedztwie, czyli w Pieniążkowicach,
Piekielniku i Odrowążu.
Udostępniamy nieodpłatnie halę sportową na dodatkowe zajęcia wychowania
fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Odrowążu.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla potrzebujących uczniów
Udział w projektach gminnych, np. Jeżdżę z głową, Już pływam itp.
Udział w innych projektach, np. Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia, Krakowska
Matematyka, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Debata, Archipelag
Skarbów, Odblaskowa Szkoła, Trzymaj formę itp.
Udostępniamy nieodpłatnie halę sportową na zajęcia ogólnorozwojowe i piłkę nożną
dla różnych grup mieszkańców miejscowości.
Coroczne spotkania osób starszych z uczniami z cyklu „Na motowidle wspomnienia
nawijane”, „Wigilia mojej babci” czy „Szkoła mojej babci”.
Coroczny Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców miejscowości i ich mam –
cykl „Świat uśmiechem malowany” – już 9 edycji.
Coroczny „Dzień Twórczości” – wizyta w szkole podopiecznych Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Odrowążu i wspólne z nimi twórcze zajęcia.
Pokazy przedstawień teatralnych i jasełkowych dla mieszkańców miejscowości
Zawody sportowe dla mieszkańców miejscowości należących do dawnego obwodu
gimnazjum – np. turniej siatkarski absolwentów.
Wystawy tematyczne prac uczniowskich, zdjęć itp.
Dokumentowanie życia miejscowości – publikacja tekstów i zdjęć w internecie
i w różnorakich mediach
Biblioteka szkolna jest dostępna dla mieszkańców.
Szkoła jest siedzibą obwodowej komisji wyborczej.
Przygotowanie atrakcyjnych twórczo imprez szkolnych, jak Dzień Babci, Dzień
Dziadka, Dzień Matki, Dzień Patrona, Koncertu Kolęd, Dnia Twórczości i wielu
innych – swoboda twórczej wypowiedzi uczniów.
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10. Współpraca z Organem Prowadzącym i Radą Pedagogiczną


współpraca układa się dobrze, nie zanotowano żadnych konfliktów
11. Wybrane osiągnięcia promujące szkołę (skrót)

1. Wyniki egzaminów zewnętrznych: wysoki poziom egzaminu z matematyki – stanin 6,
poziom z j. polskiego jest jeszcze niski, ale w porównaniu do ubiegłego roku mamy
wzrost o 50 % ze staninu 2 na 3.
2. Sukcesy w konkursach wiedzy:
- XXVI Festiwal Papieski w Białym Dunajcu – I i III miejsce w kategorii literackiej:
Marta Domalik i Karina Witos
kwalifikacja do Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Krakowska
Matematyka - Załuczne – Karol Kusper
etap Rejonowy Przedmiotowego Konkursu Matematycznego (68%) – Maciej
Molek
- kwalifikacja i udział w Zawodach II Stopnia Olimpiady Matematycznej Juniorów
– Tarnów – Maciej Molek
- Udział w Rejonowym Etapie Konkursu Biblijnego Z Dobrą Nowiną Przez Życie Załuczne - Karol Kusper, Jan Czyrnek, Marta Domalik, Kinga Czyrnek
- II Konkurs Wiedzy Prawnej - Nowy Targ – finaliści: Piotr Domalik, Oskar Stopka
3. Sukcesy w konkursach artystycznych:
- XXVI Festiwal Papieski - Biały Dunajec: I i II m. kategoria recytacja, I i III
m. kategoria literacka
- XXIII Międzygminny Konkurs Recytatorski im. S. Nędzy Kubińca – Kościelisko:
I i II m. kategoria literacka, II m. kategoria gwarowa
- Małopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej – Nowy Targ - III miejsce
- Pierścień Świętej Kingi - Ogólnopolski Konkurs Polskiej Poezji Religijnej – Nowy
Sącz: II i III miejsce
- 18 Małopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek - Nowy Targ: III – Kinga Czyrnek
- XXII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych 2020 – Czarny Dunajec –
I miejsce i wyróznienie indywidualne - Kuba Skupień
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie:
II miejsce – Kinga czyrnek, Jan Czyrnek
- Międzygminny Konkurs Recytatorski Wiersza Patriotycznego w Chochołowie cztery pierwsze miejsca: Katarzyna Szymusiak, Marta Domalik, Maciej Molek, Kinga
Czyrnek
- 18. Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej –Nowy Targ (online) – III m.
- Międzynarodowy Konkurs Piosenki –Świdnica (online) – III miejsce
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- Międzynarodowy Konkurs Piosenki –Białoruś (online) – II i III miejsce
4. Laureaci XIII edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”
5. Sukcesy w konkursach sportowych:
- X Memoriał Grzegorza Wesołowskiego w Piłce Siatkowej – Załuczne: I miejsce –
drużyna chłopców i II miejsce - drużyna dziewcząt
- IMS Ośrodka Nowy Targ w Piłce Siatkowej Dziewcząt – Załuczne -I miejsce
- IMS Ośrodka Nowy Targ w Piłce Siatkowej Chłopców - Załuczne -II miejsce
- ID Ośrodka Nowy Targ w Mini Piłce Siatkowej – Czarny Dunajec - I miejsce.
12 . Szczegółowe osiągnięcia uczniów
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w tym zestawieniu zostały pominięte. Tabelę
można oglądać na stronie www szkoły.
13. Jakościowy rozwój szkoły w zakresie dydaktyki i wychowania
1. Coroczna ewaluacja wyników egzaminu zmierzająca do poprawy wyników uczniów –
wzrost wyniku o 50 % z j. polskiego w odniesieniu do ubiegłego roku
2. Coroczna ewaluacja Planu Nadzoru Pedagogicznego, zmierzająca do poprawy
efektywności pracy szkoły, w tym wyników uczniów – wykorzystanie wniosków
z nadzoru do planowania pracy w nowym roku szkolnym.
3. Diagnoza sytuacji w szkole – wskazywanie dwa razy w ciągu roku mocnych i słabych
stron funkcjonowania szkoły przez nauczycieli oraz wykorzystanie uwag do poprawy
jakości pracy.
4. Podniesienie efektywności kształcenia poprzez zwiększenie ilości uczniów
kończących szkołę z wyróżnieniem - w tym roku było ich 23.
5. Podniesienie efektywności działań wychowawczych poprzez zwiększenie ilości
uczniów kończących szkołę z oceną wzorową zachowania - w tym roku było ich 40.
6. Coroczne sukcesy uczniów w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych – także
na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.
7. Wyposażenie szkoły w cyfrowy sprzęt interaktywny, głównie monitory interaktywne,
projektory, komputery przenośne itp.
8. Zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, prenumerata czasopism.
9. Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z potrzebami uczniów określonymi w opiniach.
10. Organizacja zajęć doradztwa zawodowego – wyjazdy na planowe wycieczki
11. Organizacja zajęć dla uczennicy z orzeczeniem – zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel
wspomagający, zakup specjalistycznych pomocy i wyposażenia.
12. Organizacja zajęć do wyboru z wychowania fizycznego oraz organizacja zajęć
rozwijajacych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
13. Rozwijanie i kształcenie kompetencji cyfrowych w praktyce – nowe metody i formy
pracy z wykorzystaniem technologii TIK
14. Umożliwienie podjęcia dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli z kwalifikacjami
w sąsiednich szkołach w celu zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
potrzebującym uczniom.
14. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w czasie pandemii
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1. Organizacja zajęć i spotkań w szkole z zachowaniem wymogów sanitarnych
narzuconych w ramach profilaktyki zakażeń COVID-19.
2. Zakup środków ochrony indywidualnej dla uczniów i nauczycieli, zakup płynów
do dezynfekcji.
3. Profilaktyka, w tym informowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zagrożeniach
oraz sposobach przeciwdziałania im.
15. Efekty pracy szkoły w wybranych dziedzinach w opinii nauczycieli
Obszar Lp.

Mocne strony

Słabe strony

1. Sukcesy uczniów
w konkursach artystycznych,
sportowych i tematycznych.

1. Nieumiejętność samodzielnego
uczenia się części uczniów.

dziedzina
1.

Dydaktyka

2. Wzorowa współpraca części
uczniów z nauczycielami w trakcie
nauki zdalnej.

2. Niezrealizowanie zaplanowanych
na bieżący rok szkolny treści
programowych w klasie V i VII
z matematyki.

3. Zwiększenie kompetencji
informatycznych nauczycieli.

3. Problemy z przesyłaniem zadań
w nauczaniu zdalnym.

4. Stosowanie różnych metod i form 4. Brak pewności, czy nauczanie
pracy z uczniami.
zdalne przyniosło faktyczny przyrost
wiedzy uczniów.
5. Zakup nowych pomocy

2.

Wychowanie

dydaktycznych.

5. Brak nauczyciela
wspomagającego w grupie
przedszkolnej.

1.Bardzo liczny udział uczniów w
zawodach sportowych.
2. Sukcesy teatralne uczniów
młodszych.

1.Są osoby, które pomimo
interwencji wychowawców nie
podjęły wystarczającej aktywności
podczas nauczania zdalnego.

3. Dobra relacja między uczniami i
nauczycielami.

2. Duży hałas na korytarzach
w czasie przerw.

4. Liczny udział w akcjach
charytatywnych.

3. Brak bezpośrednich kontaktów
nauczycieli z uczniami i kontaktów
rówieśniczych w czasie nauczania
zdalnego.

5. Opieka logopedy, możliwość
zajęć korekcyjno -kompensacyjnych
, dydaktyczno – wyrównawczych i
socjoterapeutycznych.
6. Duża frekwencja podczas imprez
szkolnych.
7. Brak większych problemów
wychowawczych.
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8. Stały kontakt z rodzicami.
9. Zwracanie uwagi na zasady
dobrego wychowania.
10. Pomoc rodziców w trakcie
nauczania zdalnego i wzorowa
opieka wychowawców.
11. Pomoc uczniów starszych
dzieciom młodszym.
12. Pozytywne postawy uczniów
wobec osób niepełnosprawnych.
13. Większa ilość czasu spędzanego
z rodzicami podczas nauki zdalnej.
14. Bardzo dobra współpraca z
rodzicami podczas nauczania
zdalnego.
15. Przestrzeganie zasad higieny w
czasie trwania epidemii.
1. Aktywne pełnienie dyżurów na
przerwach, podczas imprez i na
wycieczkach.

3.

2. Możliwość korzystania
z ciepłych posiłków.
3.Projekt owoce i mleko w szkole

Opieka

4. Opieka starszych uczniów nad
młodszymi.

1. Brak możliwości bezpośredniej
opieki nad uczniami słabszymi.

6. Pozyskiwanie sponsorów dla
szkoły.

2. Duża ilość czasu spędzonego
przed komputerem w czasie
zdalnego nauczania.

7. Opieka pielęgniarki, fluoryzacja
zębów.
8. Poczucie bezpieczeństwa przez
uczniów w szkole.

3. Zbyt duża rozbieżność wiekowa
w jednej grupie przedszkolnej,
przypadająca na jednego
nauczyciela.

9. Wdrażanie uczniów do
bezpiecznego zachowania w szkole i
poza nią.
10. Przygotowywanie szkoły do
zajęć stacjonarnych klas I-III
zgodnie z wytycznymi Sanepidu.
11. Dobry przepływ informacji
między uczniami, a nauczycielami
podczas nauczania zdalnego.

16. Efektywność pracy szkoły
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1. Zaplanowane na ten rok szkolny działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze były

zasadniczo realizowane zgodnie z przyjętymi dokumentami. Sporym utrudnieniem było
wprowadzenie od 25 marca tak zwanego nauczania zdalnego, które w praktyce
uniemożliwiło realizowanie wielu zadań. Konieczne stało się ich dostosowanie
do możliwości, jakie były dostępne w tym okresie. Stąd wszelkie oceny podejmowanych
działań muszą uwzględnić zaistniałą sytuację i wynikające z niej ograniczenia.

2. Analiza niektórych wyników klasyfikacji, to jest ilość uczniów ze średnią 4,75 – 27,71%
(20,91%) i z ocenami wzorowymi – 48,19% (36,36%) skłania do sformułowania
następujących zaleceń:
- nauczyciele powinni nadal wspomagać uczniów zdolnych w zależności
od indywidualnych predyspozycji każdego z nich - to przynosi sukcesy indywidualne
i w konsekwencji wpływa na średnią szkoły
- 9 uczniów wytypowano do stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce – uzyskali
średnią ocen 5,3 – konieczne wydaje się podjęcie takich działań, by ilość takich uczniów
stale się zwiększała
- znaczące zwiększenie ilości ocen wzorowych powinno wpłynąć na zachowania
codzienne uczniów w szkole – nauczyciele powinni wykorzystać ten fakt
do efektywniejszej pracy wychowawczej i poprawienia relacji z uczniami.

XIV. Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu
Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu w roku szkolnym 2019/2020 świadczyło
usługi dla 125 dzieci, tzn wszystkie dostępne miejsca były zajęte.
W trakcie roku szkolnego dzieci w wieku 2,5 – 6 lat miały okazję rozwijać się podczas
codziennie organizowanych dla nich zabaw i zajeć dydaktycznych w salach zabaw oraz
ogrodzie przedszkolnym, a także podczas wyjść w celach zapoznawania się ze swoim
otoczeniem jak również bliższych i dalszych wycieczek.
1. Wycieczka do Doliny Strążyskiej w TPN z przewodnikiem górskim
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2. Wycieczka do Nowego Targu do rezerwatu „Bór na Czerwonem”
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3. Spotkanie integracyjne „Jesienne biasiadowanie – przedszkolaków spotkanie”
z dziećmi ze SP w Czarnym Dunajcu i SP w Podczerwonem

4. „Dzień Kibica w przedzkolu” - sportowe zachowanie i mądre kibicowanie
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5. Wycieczka do Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu

6. Wycieczka na skocznie narciarską w Chochołowie – spotkanie zesportowcami z
Klubu Sportowego Chochołów
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7. Pasowanie na przedszkolaka w grupie „Stokrotki”
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8. Wycieczka do Nowego Targu do Castoramy na zajjęcia „Majsterkowo”
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9. Akademia z okazji 11 listopada
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10. Czekoladowy autobus

11. Akcje charytatywne, w które włączyło się nasze przedszkole:
„Szkoła pamieta”,
„Razem na świeta”,
koledowanie w Domu Dziecka „Przystań Szczęśliwe Jutro”weWróblówce ,
oraz w Domu Seniora ,, Nad Młynem”w Czarnym Dunajcu,
zbiórka artykułów papierniczych dla Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Zakopanem oraz Osrodka Rehabilatycyjno-Edukacyjnego „Chatka” w Nowym
Targu,
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15. Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu
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16.Projekty w których brało udział nasze przedszkole
„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

,,Piękna nasza Polska cała”
,,Czyściochowe Przedszkole”
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OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Dzieci z naszego przedszkola miały różnież okazję rozwijać swoje zdolności i talenty
w różnorodnych konkursach plastycznych , muzycznych i aktorskich zdobywając liczne
nagrody i wyróżnienia.
1. Dzieci 5 i 6 letnie w Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. F. Gwiżdża
w Odrowążu. Dzieci zajęły II miejsce w kategorii duet oraz I miejsce w kategorii
zespół.
1.

121

122

2. W Transgranicznym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych w Chochołowie
w kategorii malowanie na szkle dziecko 5 letnie zajęło III miejsce

3. Grupa „Jagódki” zajęła I miejsce w XXII Gminnym Konkursie Grup Jasełkowych
i Kolędniczych w Czarnym Dunajcu.
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4. Zakończenie roku szkolnego
W diagnozie gotowości szkolnej 100% dzieci 6-letnich osiągnęło poziom wysoki
(dokumentacja diagnozy przechowywana jest w dokumentacji przedszkolnej).

XV. Katolicka
w Czerwiennem

I.

Szkoła

Podstawowa

z

Oddziałami

Integracyjnymi

SPSK

Uczniowie wzięli udział w następujących konkursach:

NAZWA KONKURSU

OSIĄGNIĘCIA

22.10.19r. XXVI Festiwal Papieski w III miejsce – Zuzanna Lambrecht (konkurs
Białym Dunajcu – „Wstańcie, chodźmy!”
recytatorski)
25.10.19r. IV Wojewódzki Konkurs "Jan Udział: Kamil Jarosz (klasa III)
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Paweł II – nauczyciel życia” w Podszklu

Opiekun: Tomasz Nocoń

Udział: klasa III
7.11.19r.
VII POWIATOWY KONKURS PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ IM.
Opiekunowie: Anita Szarlej
FELIKSA GWIŻDŻA w Odrowążu.
Gminny konkurs języka angielskiego III miejsce – Jan Kalisz (klasa I)
„Joy the world” w Czarnym Dunajcu
Opiekun: Aneta Gonciarczyk
Ogólnopolski
Przegląd
Twórczości I miejsce – Jakub Chowaniec („Filharmonia
Artystycznej
„MOTYWACJE”
-pod jesienna”)
hasłem „Florystyka” w Krakowie
II miejsce – Natalia Jarosz („Góralska zabawa”)
III miejsce
Tornado”)

–

Jan

Jarzabek

(„Tańczące

Opiekun: Monika Mąka
III Nagroda Pływacka Gala Halliwick w III miejsce – Adrian Kalata
Krakowie
Grand Prix Krakowa
przełajowych 26.10.2019 r.

w

biegach I miejsce – Florym Mateusz
III miejsce – Jarosz Alicja, Jarosz Kamil
V miejsce – Floryn Piotr, Kusper Jakub
Opiekun: Krzysztof Zając

Grand Prix Krakowa
przełajowych 05.10.2019 r.

w

biegach I miejsce – Florym Mateusz
II miejsce – Jarosz Alicja, Jarosz Kamil,
Floryn Piotr
V miejsce – Wyroba Dominik, Kusper Jakub
VI miejsce – Łowisz Mateusz
Opiekun: Krzysztof Zając

Gminny Turniej piłki nożnej ,,Piłkarskie” III miejsce
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w kategorii
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chłopców

W związku z panującą pandemią koronawirusa odwołano zaplanowane konkursy w okresie
od marca 2020r., w związku z tym osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 zrealizowane zostały
w minimalnym stopniu.

II.

Wyniki egzaminów Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.

Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPSK w Czerwiennem

skala staninowa
język polski
Klasa

uczniowie
ogółem

matematyka

uczniowie bez

uczniowie

opinii i zagrożenia

ogółem

15

uczniowie bez

uczniowie bez

ogółem

opinii i zagrożenia

niedostosowaniem

społecznym

15

niedostosowaniem

społecznym

stanina

9

uczniowie

opinii i zagrożenia

niedostosowaniem
stanina

jezyk angielski

społecznym

stanina

8

15

7

VIIIA

3
15

6
6

2
15

2
7

2
15

3
8

VIIIB

3
30

8
15

2
30

4
15

2
30

4
15

Średnia

3

7

2

3

2

3
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XVIII. Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Andrzeja Boboli SPSK w Starem Bystrem

Rok szkolny 2019/2020 dla naszych szkół i przedszkola ze względu na pandemię był niezwykle
ciężki, ale pracowity – zarówno dla uczniów, Rodziców jaki i nauczycieli.
Mimo to, dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszystkich podmiotów, podjęliśmy wiele działań,
które pozwoliły nam na wspaniałą promocję nie tylko w środowisku lokalnym, ale także na tle całego
kraju.
Już od początku roku działaliśmy bardzo aktywnie w różnych dziedzinach:

1.
We wrześniu 2019 r. wzięliśmy po raz ósmy udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe
Czytanie. organizowanej przez parę prezydencką. Obok wybranych nowel pozytywistycznych
– czytaliśmy także wiersze, napisane przez naszych uczniów nt. bezpieczeństwa. Swoją
obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:
Wójt Gminy Czarny Dunajec – Pan Marcin Ratułowski,
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Tadeusz Czepiel
Przedstawiciel Związku Podhalan z Nowego Targu, a zarazem Redaktor z Radia Kraków –
Pan Maciej Motor – Grelok,
Prezes Związku Podhalan z Zakopanego – P. Marcin Zubek,
Dyrektor GZO – P. Iwona Wontorczyk,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu – P. Anna Jarczyńska,
Sołtys wsi – Pan Sławomir Czerwiński
W uroczystości brała udział cała wspólnota szkolna. Czytali uczniowie, rodzice, goście oraz
nauczyciele. Całość dopełniały konkursy sprawdzające umiejętności słuchania i czytania.
P. Dyrektor GZO wręczyła nagrody, tym, którzy zwyciężyli rywalizację.
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2. Zorganizowaliśmy po raz trzeci obchody „Dnia Pieczonego Ziemniaka” - uczniowie SP
i przedszkola brali udział na terenie szkoły w konkursach: „Ziemniak rekordzista”,
Najpiękniejsza rzeźba”. Zwieńczeniem obchodów było wspólne ognisko patriotyczne
połączone z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek.

3. Przez wrzesień i październik braliśmy udział w X edycji akcji „Odblaskowa Szkoła”. Trzeci
raz z rzędu zdobyliśmy tytuł najlepszej szkoły w powiecie nowotarskim, zyskując tytuł
Bezpiecznej Szkoły, a w całej Małopolsce uplasowaliśmy się na 15 miejscu na ponad 300
szkół. Dzięki temu wzięliśmy udział w uroczystej gali rozdania nagród w Krakowie.
W ramach tego zadania:
a) napisaliśmy wiele pism i artykułów,
b) zorganizowaliśmy przemarsz przez ulice Czarnego Dunajca połączony
z piknikiem rodzinnym – w dniu 26 października 2019 roku, tj. sobota uczniowie rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły , zaproszeni goście oraz
przedstawiciel Tygodnika Podhalańskiego - wzięli udział w Paradzie Odblaskowej
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przez ulice Czarnego Dunajca. Wszystko rozpoczęło się o 13:00 pogadanką
policjantów. Podczas marszu nie tylko wręczaliśmy elementy odblaskowe
przechodniom – ale także głośno skandowaliśmy i wygłaszaliśmy teksty traktujące
o bezpieczeństwie. Podczas marszu prezentowaliśmy dodatkowo najmodniejszy
strój górala i górali – oczywiście odblaskowy, odblaskowe deskorolki i hulajnogi,
odblaskowy plecak, odblaskowe kaszkietówki oraz odblaskowe cytaty i hasła.
Po tym odbył się piknik rodzinny,

c) uczniowie z Oddziału Przedszkolnego wraz z koordynatorkami projektu udali się
w październiku na Inaugurację Roku Akademickiego Uniwersytetu III Wieku.
Organizatorzy nie informowali wcześniej studentów o akcji, dlatego też byli oni
mile zaskoczenie. Dzieciaki promując bezpieczeństwo zaśpiewały piosenkę,
wyrecytowały wiersz i poprosiły seniorów, aby nigdy nie zapominali o założeniu
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elementów odblaskowych. Po wystąpieniu rozdali ponad 100 własnoręcznie
wykonanych elementów odblaskowych, dodatkowo wręczyli odblaski i kamizelki
ufundowane przez firmę ubezpieczeniową AVIVA. Zarówno władze uczelni – jak
i sami seniorzy byli zachwyceni pomysłem i zaskoczeni,

d) 28 września zorganizowaliśmy ODBLASKOWY RAJD ROWEROWY ścieżką
rowerową z Czarnego Dunajca w stronę Słowacji – z udziałem rodziców, uczniów
i nauczycieli. Zaprosiliśmy wszystkie chętne osoby do udziału – w tym jakże
ważnym dla nas Rajdzie.

e)
f)

g)
h)

Motywem przewodnim było przekonanie wszystkich, że odblask może uratować
życie. Trasa przebiegła wspaniale, pogoda dopisała. Dotarliśmy do wyznaczonego
celu na Słowacji. Po powrocie w pobliżu trasy rowerowej odpoczęliśmy przy
wspólnym ognisku. Kiełbaski i słodki poczęstunek ufundowali rodzice. Podczas
tego wydarzenia ułożyliśmy swoją od blaskowo – rowerową piosenkę, „Każdy
rowerzysta wie, że odblaski nosi się – Nasz szkoła podstawowa jest najbardziej
odblaskowa – czy z odblaskiem, czy też bez – to kiełbaskę trzeba zjeść.,
zorganizowany został konkurs plastyczny „Noś się żółto - odblaskowo"
kolejnym punktem podjętych działań w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”
- był turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym pt.” Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym,
organizacja zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań związanych
z bezpieczeństwem,
rozmieszczenie na całym terenie szkoły ciekawych haseł, cytatów
przypominających o bezpieczeństwie,
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i) Panie R. Zielińska i M. Jarząbek
wzięły udział w audycji
radiowej - Radia Kraków, prowadzonej przez pana Macieja Motora- Greloka prezentując osiągnięcia naszej szkoły w specjalnie wyemitowanym odcinku,

j) współpracowaliśmy z prasą lokalną,
k) organizowaliśmy pogadanki z policjantami i służbami medycznymi,
l) Zorganizowaliśmy również akcję pod hasłem „Jeśli wspomożesz akcję
z przetworami, zostaniesz obdarowany odblaskami. Uczniowie przynosili przetwory
zrobione w domu, a następnie je kupowali, za co otrzymywali element odblaskowy.
Pieniądze przeznaczyliśmy na naukę dziewczynki z „Afryki”, którą szkoła
„adoptowała”. Ilość przyniesionych weków robiła wrażenie. Sprzedały się wszystkie
;) ,

m) zorganizowaliśmy odblaskowe czytanie w przedszkolu z udziałem reprezentantów
Szybowcowej Kadry Narodowej – P. Stanisława Bieli i jego kolegi
Oprócz czytania wierszy o bezpieczeństwie, opowiedzieli dzieciakom o swojej pasji
i pokazali strój, w którym szybują – a nawet pozwolili go założyć.
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n) promowaliśmy także bezpieczeństwo wśród mieszkańców sąsiedniej wioski –
Chochołowa. Wiedząc, że przyjeżdża tam wielu turystów - wybraliśmy się
specjalnie, by obdarować ich odblaskami, przy okazji wstąpiliśmy też do muzeum
i rozdaliśmy odblaski napotkanym seniorom ;)To była ciekawa przygoda.
Spotkaliśmy obcokrajowców z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec. Byli mile
zaskoczeni naszą inicjatywą. Uczniowie przy okazji mieli możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności nauki języków obcych.

4. Klasy piąte brały udział w wycieczce w głąb torfowisk w Kotlinie Orawsko –
Nowotarskiej.
5. Nasi pierwszoklasiści tuż przed pasowaniem na ucznia, odbyli nietypowe pasowanie
na odblaskowego czytelnika – to pomysł naszej bibliotekarki. Uczniowie najpierw
zapoznali się z literaturą, odwiedzili szkolną bibliotekę, a później otrzymali dyplomy,
które pozwalają im w pełni korzystać z zasobów bibliotecznych ;)
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6. Przed świętem zmarłych uczniowie klas 1 – 3 i 4 – 6 udały się na cmentarz, by zapalić
symboliczny znicz i uporządkować opuszczone groby

7. Szkoła brała udział w wielu projektach takich jak:
a) Akademia Bezpiecznego Puchatka
b) „Owoce i warzywa w szkole”,
c) ,,Trzymaj formę,,
d) ,,Bieg po zdrowie,,
e) Archipelagu Skarbów”,
f) Debata dla klas 5,
g) ,,Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”,
h) „Bezpieczne Ferie”
i) ,,Dzieci uczą rodziców, rodzice uczą dzieci,,
j) ,, Lekcje z emocjami,,
k) Udział w projektach „Jeżdżę z głową”, „Już pływam”,
l) dodatkowe zajęcia SKS, UKS,
m) „Aktywna tablica”
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n) „Kompetencje kluczowe” - matematyczne
8. Wdrożono do pracy 3 innowacje pedagogiczne:
 opracowano i wprowadzono program innowacyjny z zakresu lego robotyki. Uczniowie
uczęszczali na zajęcia w ramach dodatkowych godzin oraz w ramach programu
prowadzonego przez Miłośników Ziemi Orawskiej „Zubr”.
 wprowadzono działalność innowacyjną z zakresu regionalizmu w klasach 1 – 3 oraz
4 – 6,
 w procesie nauczania wykorzystywane są monitory interaktywne oraz programy
komputerowe,
 doposażenie szkoły w urządzenia do stosowania technologii informatycznej w szkole
oraz oszacowano potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury informatycznej (zakup
laptopów, doposażono klasopracownie w projektory oraz ekrany- wszystkie
klasopracownie posiadają projektory i ekrany),
 nauczyciele przygotowywali własne materiały źródłowe z wykorzystaniem technologii
informacyjnej,
 zajęcia z zakresu regionalizmu podczas pandemii cieszyły się dużym powodzeniem.
Uczniowie brali udział w warsztatach online nagrywanych przez Centrum Kultury
i Promocji w Czarnym Dunajcu. Pisali wiersze, komponowali muzykę góralską.
9. Na szeroką skalę zaangażowaliśmy się do udziału w ogólnopolskim programie ,, Szkoła
do hymnu,, - zakwalifikowaliśmy się do etapu finałowego – ostatecznie przez pandemie
finał został przełożony na rok 2020/2021.
10. Organizowaliśmy spotkania z osobami. godnymi zaufania: z panią Katarzyną Chęsy Zajic, hokeistami, górnikiem, zaś przedszkole co miesiąc do czasu pandemii zapraszało
osoby z zewnątrz na spotkanie z literaturą dziecięcą.
11. Zamieszczano artykuły informujące o działaniach szkoły na stronie internetowej
i facebooku oraz na stronie GZO.
12. Prezentowano talenty teatralne w Czarnym Dunajcu podczas jasełek oraz w szkole
podczas Dnia Babci i Dziadka oraz szkolnych akademii.
13. W październiku uczniowie klas 7 – 8 wzięli udział w Rajdzie Partyzanckim szlakiem
Wojciecha Duszy Szaroty, natomiast w drugim Rajdzie z Zakopanego do Nowego
Bystrego ze względu na pandemię uczestniczyli nauczyciele wraz z vicedyrektorem.

14. Od początku roku szkolnego zarówno wolontariat, samorząd uczniowi – jak i cała wspólnota
szkolna mocno zaangażowała się w akcje charytatywne - mając na uwadze pomoc najbardziej
potrzebującym. Poniżej przedstawiamy nasze działania:

a) uczennice klasy szóstej- rozprowadzały cebulki żonkili, z których dochód został
przeznaczony na wsparcie domowych hospicjów w Nowym Targu - Fundacji Adama
Worwy tzw. Pola Nadziei,
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b) uczennice klasy siódmej– sprzedawały „cegiełki” dla podopiecznego Fundacji na rzecz
osób niewidomych i niepełnosprawnych Pomóż i Ty (07 październik 2019r.- 30
listopad 2019r.) ,
c) w grudniu przyłączyliśmy się do kiermaszu świątecznego w Remizie OSP
w Zubrzycy Górnej – zbiórka pieniędzy dla chorej Neli Gróbarczyk – 700 zł,
d) w ramach kiermaszu świątecznego w szkole - wsparliśmy finansowo uczniów
z ubogich rodzin oraz zorganizowaliśmy „Mikołaja” dla podopiecznego akcji Pola
Nadziei,
e) organizowane były akcje charytatywne w szkole: sprzedaż własnoręcznie robionych
przekąsek; gofrów, ciast, ciasteczek, weków, ozdób bożonarodzeniowych - w celach
zbiórki pieniędzy na adoptowaną dziewczynkę z Afryki (Kenii) oraz pomoc
w leczeniu rodzica naszych uczniów,

f) uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w I Jarmarkach Bożonarodzeniowych
organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Czarnym oraz GZO (udział
w inauguracji, sprzedaż przez 3 soboty i niedziele własnoręcznie wykonanych ozdób
bożonarodzeniowych – pieniądze przeznaczyliśmy na leczenie taty jednych z naszych
uczniów (Pan Bogdan Groński) – niestety po długiej chorobie P. Bogdan zmarłprzekazaliśmy 1000 zł po pierwszej zbiórce, oraz P. dyrektor zawiozła paczki
świąteczne rodzinie zarówno na Święta Bożego Narodzenia , jak i Święta
Wielkanocne. Podczas drugiej zbiórki przekazaliśmy rodzinie 4869 zł. Ponadto P.
dyrektor pokryła wyżywienie dla dwójki dzieci za trzy miesiące.
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uczniowie wraz z opiekunami w ramach akcji Odblaskowa Szkoła odwiedzili Dom
Opieki „Smrek” w Zaskalu. Wspólny posiłek z seniorami, umilenie im czasu
przedstawieniem teatralnym, wręczenie elementów odblaskowych, maskotek
odblaskowych.
h) nawiązaliśmy współpracę z siostrami Misjonarkami – klaweriankami z Nigerii
(Missionary Sisters of Saint Peter claver – Antonina Ndiamaka Okalie, Cynthia
Ifeyinwa Ngerem. Nauczycielka j. angielskiego wraz z uczniami - korespondowali
z siostrami, które przybyły do naszej szkoły, opowiadając o kulturze, ucząc piosenek
i słów w ich języku ojczystym. Po spotkaniu nadal utrzymujemy kontakt e – mailowy.
Siostry wysłały na prośbę uczniów materiały w języku angielskim nt zwyczajów
bożonarodzeniowych w Nigerii. Prezentacja została wykorzystana podczas gminnego
konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Ponadto P. dyrektor zakupiła na potrzeby szkolne różańce, płyty i gadżety na kwotę
348 zł – pieniądze te przekazaliśmy siostrom na działalność misyjną,
g)

i) pomagamy finansowo misjonarzom z Afryki – zaadoptowaliśmy dziewczynkę z Kenii
Wendy Kanghai, gdzie przez trzy lata wpłacamy jej 200 dolarów, aby mogła się uczyć
i mieć dostęp do podstawowym rzeczy potrzebnych do przetrwania. W zeszłym roku
było to 781,40 złotych, w tym 820 zł. Pieniądze pozyskujemy przez sprzedaż tostów,
ciast, ciasteczek,
j) zorganizowaliśmy zbiórkę plastikowych, nakrętek, aluminiowych puszek, tonerów,
przyborów szkolnych dla dzieci z Afryki oraz sprzedaż kartek świątecznych dla
Fundacji SURSUM CORD.
k) wzięliśmy udział w akcji „Skarpetki i rękawiczki dla bezdomnych” oraz „Góra
grosza”,
l) wzięliśmy udział w aukcji – Pomoc dla Marysi – przekazanie 600 zł,
m) zorganizowano Uroczystość Bożego Ciała przy budynku szkoły,
n) szkoła stanowiła lokal wyborczy podczas wyborów prezydenckich – w I i II turze,
15. Podczas nauki zdalnej całe rodziny zaangażowały się w szereg konkursów tj.
ogólnopolskiego „Szkoła do Hymnu” .Uczniowie nagrywali jedną wybraną pieśń lub
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Hymn Polski, co zostało przesłane do organizatorów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy z Centrum Kultury i Nauki z Warszawy. Ponadto wielu uczniów wraz z
całymi Rodzinami zaangażowało się w międzyszkolną akcję Szkół Katolickich
„Zaśpiewajmy Barkę dla Jana Pawła II”, Kartka dla Medyka”, szkolnego „Koszyczek
Wielkanocny”.
16. Realizowanie kompetencji kluczowych – matematycznych.
W roku szkolnym 2019-2020 szczególną uwagę zwracamy na kompetencje
kluczowe z zakresu matematyki. We wrześniu sporządzono Plan wspomagania.
W maju kończąc udział w projekcie, P. R. Zielińska opracowała sprawozdanie oraz
prezentację multimedialną dokumentującą działania nauczycieli w zakresie
kształtowania kompetencji matematycznych począwszy od przedszkola po klasę 8. P.
Renata Zielińska systematycznie współpracowała z metodykiem i koordynatorem
projektu P. Katarzyną Plutą. Zamieszczała wszelkie działania na Platformie
Nauczycielskiej, a ponadto brała udział w forum dyskusyjnym.
17. Dzieci i uczniowie brali udział w następujących wycieczkach i spotkaniach:
W przedszkolu:
 udział w zajęciach kulinarnych w Hotelu Górskim w Bukowinie Tatrzańskiej,
 zorganizowanie spotkań z: Prezesem Związku Podhalan P. Maciejem Motorem –
Grelokiem, pilotami szybowców p. Stanisławem Bielą i Wiktorem Czubskim, skoczkiem
narciarskim reprezentantem kadry narodowej młodzików Stanisławem Bielą, ratownikami
medycznymi z PZOM w Nowym Targu, panią cukiernik Joanną Stopką, P. Martyną
Niźnik oraz górnikiem.
Wycieczki:



do Kwiaciarni „U Kasi” w Białce Tatrzańskiej ,
do Hotelu Górskiego w Bukowinie Tatrzańskiej,

2)W SP





spotkania z górnikiem, z Misjonarkami z Afryki,
wyjście do zakładu krawieckiego „Gamatex”,
wyjście do tapicera,
wycieczka do Zakładu Produkcji Torfowej w Czarnym Dunajcu w ramach
wycieczki
 wyjazd na lodowisko w Czarnym Dunajcu
18. Organizacja nauki zdalnej:
a) W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce i decyzją Premiera Polski Mateusza
Morawieckiego zamknięciu szkół i zawieszeniu zajęć -dyrekcja podjęła wiele kroków
umożliwiającym uczniom naukę w domu.
b)
Wspólne działania dyrekcji i nauczycieli przyczyniły się do tego, że nauczyciele
oraz wychowawcy zadbali o każdego ucznia. Mieli oni dostęp do publikowanych
materiałów na specjalnie założonym w tych celach e mailu. Osoby, które miały z tym
trudności były w stałym kontakcie z vicedyrektorem, który nadzoruje cały proces oraz
wychowawcami. Zdarzały się sytuacje, że przesyłano im zdjęcia zamieszczonych
zadań lub wysyłano na osobistego e maila, tym którzy twierdzili, iż nie mogą się
zalogować. Dokładne instrukcje zostały także rozesłane w grupach, jakie tworzą
rodzice z wychowawcami tj, messenger, bądź telefonicznie.
c) Podjęto także takie działania jak:
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 publikacje stron sugerowanych przez Ministerstwo do zdalnego nauczania, przez
Stowarzyszenie Szkół Katolickich, przez Wójta Gminy Czarny Dunajec, przez GZO
 zamieszczanie linków z materiałami do nauki on- line takich jak: gov.pl/zdalne lekcje,
prysopisy.eduzabawy.com/gry i – zabawy/panstwa- miasta-cz-2, akiety dla
ósmoklasistów przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, WF – online
w domu, ó, ż, h dyktanda online, szalone liczby.pl, cke.gov.pl, zadania.info, mat
zoo.pl, mate maks.pl, arkusze.pl, 100 pomysłów na zabawy z małymi dziećmi,
multimedialne pomoce dydaktyczne dla klas 1 – 3, język polski – imiesłowy – lekcje
online (edukreatywne), platformy i lekcje online dla dzieci
 zamieszczono materiały udostępnione przez organizatorów projektu „Dzieci uczą
rodziców” do którego nasza szkoła przystąpiła we wrześniu,
 opublikowano listę oraz daty emitowanych filmów – lektur obowiązkowych na TV
Kultura.
 publikowano konkursy zachęcając do udziału: konkurs wosp.org.pl (plastyczny
ogólnopolski), konkurs literacki Jan Paweł II autorytet organizowany przez Szkołę
Podstawową im. Heleny Marusarzówny w Zębie (wojewódzki),
 ogłoszono na stronie szkoły i zachęcano do wspólnej modlitwy codziennie o 21
dziesiątką różańca wspólnie błagając Boga o oddalenie zagrożenia epidemią,
 poprzez stronę facebooka na bieżąco proszono rodziców oraz uczniów, aby
pozostawali w domach, przekazywano informacje dotycząco nauki, jednocześnie
przypominano, iż nie jest to okres ferii.
 Publikowano komunikaty ostrzegawcze.
d) Dyrekcja miała pełny wgląd w realizację zadań oraz podstawy programowej przez.
W programie Microsoft Office 365 – p. vicedyrektor została dodana jako członek,
dzięki czemu mogła na bieżąco śledzić działania nauczycieli oraz obserwować
prowadzone zajęcia. W klasach młodszych dołączyła również do grup utworzonych
dla Rodziców i dzieci.
e)
Nauczycieli prowadzili zajęcia zgodnie z tygodniowym planem, oprócz zajęć
online, zamieszczali systematycznie konspekty na dysku Google. Większość
regularnie odsyłała informacje zwrotne Rodzicom, skrupulatnie sprawdzając zadania
uczniowskie.
f)
Dodatkowo dyrekcja wprowadziła tygodniowe sprawozdania z pracy nauczyciela,
gdzie wg podanego wzoru każdy rozliczał się z realizowanych zajęć oraz dodatkowych
czynności.
g)
Na dysku Google utworzono także folder zajęć z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych, w którym zamieszczone są konspekty zajęć
dla poszczególnych klas i osób.
h)
Wychowawcy na teams utworzyli także zajęcia z wychowawcą, gdzie spokojnie
realizowali zadania zawarte w planach wychowawczych. Nauczyciele zajęć
specjalistycznych, rozwijających zainteresowania, dydaktyczno wyrównawczych,
również na Teams utworzyli konta i prowadzili zajęcia online bądź konwersowali na
czacie.
i)
Wiele ciekawych zajęć, prac plastycznych, technicznych, nagrań pieśni
zamieszczono na stronie facebooka, co jest dodatkowym potwierdzeniem
odpowiedzialności i zaangażowania w proces nauki zdalnej.
19. Udział uczniów w konkursach, imprezach sportowych organizowanych na różnych
szczeblach od gminnego po ogólnopolskie i międzynarodowe.
Do najważniejsze sukcesów w minionym roku szkolnym należy zaliczyć: Pierwsze półrocze
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l.p

Nazwa konkursu

szczebel

Miejsce

opiekun

1.

XXVI Festiwal
Papieski w Białym
Dunajcu

Ogólnopolski

Konkurs recytatorski

Alina Baran

Zuzanna Głąg – 1
miejsce
Joanna Rocha
Małgorzta Ligas – 1
miejsce

Renata Zielińska

Oliwia Obrochta – 3
miejsce
Ewa Wróbel wyróżnienie
Karol Rocha – udział.
2.

VII Ogólnopolski
Konkurs
plastyczny pod
hasłem: Jan
Paweł II Polak
patriota”
w Podszklu

Ogólnopolski

Julia Szuba – udział

III Konkurs
wiedzy
Konkurs
plastyczny

Konkurs na
najpiękniejszą
rzeźbę z
ziemniaka.

Krzysztof Galica – udział

wojewódzki

Gabriela Szaradzińska,
Ewa Wróbel, Kamil
Ciągwa, Wiktoria Ciągwa,
Milena Małecka, Sylwia
Topór - udział
I miejsce: Kamila
Kula/Huber Rzepa

Renata Zielińska

II miejsce: Maria Pałka/
Lidia Czaja/Sebastian
Skupień
III miejsce – Fabian
Słodyczka/Karolina
Chowaniec/Magdalena
Fatla
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Wyróżnienia: Lena Kwak,
Joanna Ogrodna,
Aleksandra Piczura, Marta
Mroszczak, Maria Mucha,
Emilia Kiernia, Tymon
Szymkowiak, Mikołaj
Strama, Paulina Fatla,
Jakub Barnaś

Szkoła
Podstawowa - klasy
2 -8
I miejsce: Amelia Handzel
II miejsce: Kacper Janik
III miejsce: Julia Maśnica/
Kacper Guńka
Wyróżnienia: Wojciech
Ogrodny, Kaja Zwijacz –
Kozica, Michał Gubała,
Katarzyna Gubała, Jessica
Strama

3.11.2019

5.

Protokół

Konkurs
plastyczny
„Bezpieczeństwo
w ruchu
drogowym” w
ramach X edycji
akcji
„Odblaskowa
Szkoła”.

szkolny

Najpiękniejszy
różaniec

międzyszkolny

Protokół

Agnieszka Bysiek

Konkurs
matematyczno –
przyrodniczy
„Rusz głową”

gminny

Jan Węglarczyk – 3
miejsce

Dorota Bednar

Renata Zielińska

Michał Gubała – 3 miejsce
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6.

VI gminny
konkurs
„Pocztówka z
okazji
narodowego
święta”

Gminny

Roksana Łukaszczyk – 2
miejsce

Anna Chowaniec, Barbara
Holla,

Mateusz Łowicki,- 3
miejsce

Agnieszka Hyży – Joniak,
Wojciech Kubiak - Rożek

Kaja zwijacz – Kozica - - 2
miejsce
Klaudia Gil – 3 mejsce
, Justyna rocha, Oliwia
Obrocgta, Julia Pałubińska
7

Konkurs
kuratoryjny z j.
angielskiego

8

VII Powiatowy
Konkurs Pieśni
Patriotyczneji
Zołnierskjiej im.
Feliksa Gwiżdża
w Odroważu

9.11.2019

Konkurs „I Ty
bądź świetym
Mikołajem”
w Jabłonce

powiatowy

Helena Obrochta – etap
rejonowy

Katarzyna Słowakiewicz

Oddział Przedszkolny duet
- wyróżnienie – Zuzanna
Głąg, Karolina
Waśniowska

Barbara Holla
A. Hyzy – Joniak
A. Chowaniec

powiatowy

2miejsce –
Starobystrzańskie Smyki

A. Baran

3 miejsce - „UNISONO”

K. Guzik

3 miejsce - „Imaginacja”

R. Zielińska

Michał Wilczek wyróżnienie

Alinan Baran, Barbara
Holla
Renata Zielińska
Wojciech Kubiak - Rożek

XLIII Przegląd
Recytatorów
i Gawędziarzy
im. A. Skupnia Florka

Marta Mroszczak –
wyróżnienie

Alina Baran, Joanna Rocha
Renata Zielińska

Zuzanna Głab wyróżnienie
Sylwia Topór wyróżnienie
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Malgorzta Ligas – 3
miejsce
Ewa Wróbel – wyróżnienie

Natalia Sroka – 1 miejsce

Renata Zielińska

Konkurs
plastyczny
„AZBEST STOP”

gminny

VI
Międzyszkolny
Konkurs Kolęd i
Pastorałek
„Powitajmy
Maleńkiego i
Maryję Matkę
Jego”

międzyszkolny

Konkurs Jasełek
i Grup
Kolędniczych

gminny

Imaginacja - wyróżnienie

Renata Zielińska

Wojewódzki

2 miejsce – Sebastian Skupień

Barbara Holla

Wyróżnienie – Jan Wida

Iwona Kram

K. Gil – udział

Starobystrzańskie Smyki –
1 miejsce

Elżbieta Węglarczyk,
Klaudia Miętus, Renata
Zielińska

Unisono – 1 miejsce
Anna Chowaniec
Imaginacja – 1 miejsce
Barbara Holla

Drugie półrocze
Konkurs „Jan Paweł II –
mój autorytet”

Marzena Cudzich – wyróż.
Poznajemy nasze lasy
i ojczystą przyrodę”

Powiatowy

2 miejsce – Kinga Bieda

Urszula Stachoń

Etap szkolny: Justyna Rocha,
Julia Pałubińska, Gabriela
Garaj, Helena Obrochta
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Ogólnopolski

Udział uczniów klas 1 – 5.

Wojciech Kubiak Rożek

ogólnopolski

Uczniowie OP, klas 1 – 7.

Renata Zielińska

Konkurs Plastyczny dla
Dzieci pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi: nie
ryzykujesz, gdy
zwierzęta znasz
i
szanujesz”

„Szkoła do Hymnu”

Iwona Kram

„Kartka dla Medyka”

„Koszyczek
wielkanocny”

ogólnopolski

Uczniowie klasy 5a i 5b

Renata Zielińska

szkolny

Protokół

Renata Zielińska

XIX. Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem

XXI OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA SZKÓŁ SPSK NA JASNĄ GÓRĘ
W dniu 13 września 2019 r. przedstawiciele wspólnoty przedszkolno-szkolnej brali
udział w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół SPSK na Jasną Górę. Podczas dziękczynnej
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Eucharystii zawierzono Nauczycieli, Uczniów, Rodziców w ręce Maryi na rok szkolny
2019/2020. Po Mszy Św. odbył się koncert zespołu NNAB oraz wręczenie nagród laureatom
konkursu plastycznego i literackiego pt. „W mocy Bożego Ducha”. Nasi uczniowie zdobyli
następujące miejsca:
W kategorii przedszkola i oddziały przedszkolne
I miejsce Jan Komperda
III miejsce Kacper Molek
W kategorii klas I – III
I miejsce Zuzanna Molek
W kategorii klas IV – VI
I miejsce Mateusz Molek

„DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA”
W naszej szkole 25 września odbył się „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. Program
obejmował wiele ciekawych atrakcji: ognisko i grill z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek,
zabawy sportowe, konkurs na najdłuższą obierkę, konkurs na najpiękniejszą rzeźbę
z ziemniaka. Wszyscy świetnie się bawili!! Walka była bardzo zacięta, ale pełna zabawy
i uśmiechu. Zwycięzcom konkursów gratulujemy.
W konkursie na najdłuższą obierkę zwyciężyli:
W kategorii klas III-V:
I miejsce Sandra Szczypta.
Wyróżnienie: Dorota Karwaczka, Julia Stopka i Aleksandra Skubisz.
W kategorii klas VI-VIII:
I miejsce zajęła Aleksandra Karwaczka,
II miejsce Marta Karpiel,
III miejsce Wiktoria Komperda.
Wyróżnienie: Izabela Morawa.
Wszystkie uczestniczki otrzymały Pluszaki – Słodziaki. Serdecznie gratulujemy!!!
Wyniki ze Szkolnego Konkursu „Najpiękniejsza Rzeźba z Ziemniaka”:
Jury w składzie: mgr Iwona Kott, lic. Barbara Ligas dokonało oceny prac
konkursowych uczniów od przedszkola do klasy VIII w trzech kategoriach i przyznało
następujące miejsca:
Kategoria I– przedszkole i oddział przedszkolny:
I miejsce – Filip Styrczula, Alan Rafacz,
II miejsce – Eryk Harbut, Kamil Hyrczyk,
III miejsce – Katarzyna Obrochta, Krzysztof Kudajewski.
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Wyróżnienia: Rozalia Klimas, Andrzej Karwaczka, Norbert Kula, Joanna Hyrczyk,
Tomasz Kowalczyk, Iza Takuśki, Oliwia Harbut
Kategoria II – klas I – III:
I miejsce – Maja Takuśki, Justyna Murzydło,
II miejsce – Kamila Kula, Rafał Łowisz,
III miejsce – Andrzej Strama, Dorota Karwaczka.
Wyróżnienia: Tomasz Adamek, Nikodem Iwan, Jan Komperda, Sebastian Kiernia, Marta
Knapczyk, Joanna Klimas, Aneta Adamek, Kacper Kulikowski, Zuzanna Byrska, Wiktoria
Olszewska, Dominik Zarycki, Kamil Podczerwiński, Monika Strama.
Kategoria III – klas IV – VIII:
I miejsce – Magdalena Łowisz, Jakub Gąsienica,
II miejsce – Wiktoria Komperda, Daniel Obrochta,
III miejsce – Kamila Harbut, Sandra Szczypta.
Wyróżnienia: Aleksandra Karwaczka, Nikola Kula, Magdalena Harbut, Julia Stopka, Kinga
Styrczula, Jan Adamek, Alicja Szymusiak, Daria Kowalczyk.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Gratulujemy !!!

ODBLASKOWA SZKOŁA
Dnia 26.09.2019 r. uczniowie klasy piątej w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła”
wymyślili zagadki na temat bezpieczeństwa na drodze. Na przerwach inni uczniowie losowali
te pytania i odpowiadali na nie. Akcja miała na celu poszerzyć wiedzę na temat
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczniowie nagrali również filmiki promujące
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bezpieczeństwo na drodze. Filmiki można obejrzeć na kanale youtube. Opiekunem akcji była
pani lic. B. Ligas.

W ramach akcji „ Odblaskowa szkoła” dzieci z oddziału przedszkolnego wraz
z wychowawczynią panią mgr Marią Hajnos utrwalały zasady bezpiecznego przechodzenia
przez ulicę. Natomiast przedszkolaki pod opieką pani mgr Iwony Kott zaprezentowały na
forum szkoły odblaskową modę, zachęcając tym samym do noszenia odblasków.

Nawet robot nosi odblaski! Kreatywni uczniowie z klasy VI stworzyli roboty, które
wspierają dzieci i młodzież w dbaniu o własne zdrowie i życie! Posiadają też wiele
ciekawych funkcji, większość z nich sprząta, prasuje i gotuje na zawołanie. Ale, ale!
Znalazł się i taki, który potrafi wykonać nawet najtrudniejsze zadanie z języka polskiego, a
matematykę ma w małym palcu! Marzenie każdego ucznia! Najważniejsze jednak, że nasi
zmechanizowani przyjaciele są widoczni na drodze. Bezpieczeństwo to podstawa,
jednogłośnie stwierdzają roboty! Noś odblaski uczniu! Bądź widoczny!

KONKURS MISYJNY
1 października 2019 r. rozpoczął się w Kościołach w Polsce NMM, czyli
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, w którym podjęto wiele działań. W naszej Szkole odbył się
konkurs misyjny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Kurii
Metropolitalnej w Krakowie. Do wzięcia udział w quizie konieczne było posiadanie
smartfona z dostępem do internetu i strony kahoot.it Czworo uczestników z czwartej klasy
146

dzielnie odpowiedziało na 27 pytań. W quizie pojawiły się pytania dźwiękowe, (filmy,
piosenki) oraz pytania tekstowe z ilustrującymi je zdjęciami z życia misji na 5 kontynentach.
Każdy uczestnik miał 30 sekund na odpowiedź, a dodatkowo premiowana była odpowiedź
najszybsza. Wyniki konkursu: I miejsce Magdalena, II miejsce Jakub, III miejsce Julia

PROJEKT „ARCHIPELAG SKARBÓW”
W dniach 07.10 – 08.10 2019 r. uczniowie z klasy ósmej brali udział w projekcie
„Archipelag Skarbów”. Zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej cele programu
obejmowały bardzo szerokie spektrum:
1. Profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych.
2. Wychowanie ku miłości, dojrzałemu budowaniu więzi i odpowiedzialności za swoją
seksualność.
3. Profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS.
4. Profilaktyka przemocy.
Zespół certyfikowanych trenerów zachęcał młodzież do aktywnego uczestniczenia
w projekcie. Opiekun klasy: pani mgr Małgorzata Kunc- Jasińska

EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA
ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA to dzień symboliczny. Miał on na
celu zachęcić wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
Wychowankowie, którzy w trakcie wakacji nieco zapomnieli tabliczkę mnożenia, mieli
okazję nadrobić te zaległości. Uczeń, który w tym dniu zdał egzamin z perfekcyjnej
znajomości tabliczki mnożenia uzyskał tytuł i został uhonorowany medalem, słodkościami
oraz gromkimi brawami całej wspólnoty szkolnej. Wyniki konkursu: Klaudia Stopka- kl. VII,
Wiktoria Komperda- kl.VI, Julia Byrska- kl.IV, Maja Takuśki – kl II. Koordynator akcji: pani
dyrektor Krystyna Rychtarczyk- Szczypta
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KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II
Dnia 14 października w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II.
Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona naszej szkoły. Ma on na celu
pogłębić wiedzę uczniów na temat życia i działalności Papieża, pobudzanie uczniów do
naśladowania go w codziennym życiu, jak również wyłonić osoby, które będą reprezentować
naszą szkołę w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy pod hasłem „Święty Jan Paweł II –
nauczyciel życia” w Podszklu. Do następnego etapu zakwalifikowały się Kamila Kula z kl. II
i Wiktoria Komperda z kl. VI. Zwyciężczyniom tego etapu serdecznie gratulujemy i życzymy
powodzenia w dalszych rozgrywkach. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich
uczennic, które wzięły udział w tym konkursie. Organizator konkursu: pani mgr Krystyna
Komperda

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – NAUCZYCIEL ŻYCIA”
Dnia 24 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu odbył się
IV Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Święty Jan Paweł II – nauczyciel życia”. Naszą szkołę
reprezentowały Kamila Kula z kl. II i Wiktoria Komperda z kl.VI. Miło nam poinformować,
iż Wiktoria Komperda na szczeblu wojewódzkim zdobyła wyróżnienie.
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VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II- PRZYJACIELEM SPORTU”
Przepiękne prace na Konkurs Plastyczny „Święty Jan Paweł II – przyjacielem sportu”
wykonali nasi uczniowie z klas I – VIII. Na etapie szkolnym w konkursie wzięło udział
dziesięć prac. Jury w składzie: mgr I. Kott, mgr M. Kunc-Jasińska i mgr R. Szlembarska
wyłoniło spośród nich prace, które zakwalifikowały się do udział w VIII Ogólnopolskim
Konkursie w/w tytule. Miło nam poinformować, iż prace naszych dwóch laureatek: Beaty
Opyd z kl. IV i Sandry Szczypty z kl. V otrzymały wyróżnienie. Dziękujemy
za reprezentowanie naszej szkoły.

XXVI FESTIWAL PAPIESKI W BIAŁYM DUNAJCU
Dnia 22 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przesłuchaniu
konkursowym XXVI Festiwalu Papieskiego w Białym Dunajcu. Jesteśmy bardzo dumni,
gdyż nasze śpiewaczki Daria Kowalczyk i Sandra Szczypta z klasy V oraz Martyna
Obrochta i Natalia Strama z klasy VI zdobyły wyróżnienia! Grupa teatralna zajęła
zaszczytne drugie miejsce! Gratulujemy!

I KONKURS PLASTYCZNY I LITERACKI
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Do I Konkursu Literackiego i Plastycznego w Podczerwonem „Człowiek dobry jak
chleb” z naszej szkoły przystąpiło 8 uczennic. W kategorii literackiej pięć uczennic
i plastycznej trzy. Na wielką pochwałę zasługują zwłaszcza autorki wierszy w kategorii klas
IV – VI Wiktoria Komperda i Beata Opyd. Jury – mgr Anna Bryczek i mgr Sylwia
Bednarczyk
wytypowały do konkursu na szczeblu gminnym w kategorii:
klas VII – VIII – wiersz Zofii Miętus z kl. VII pt. „Chleb ciało Chrystusa”,
klas IV – VI wiersz Wiktorii Komperda z kl. VI pt. „Człowiek dobry jak chleb”.
W kategorii plastycznej – rzeźba Rozalii Klimas z kl. „0” oraz z kl. I Joanny Klimas.

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
W dniu 7 listopada
2019 r. nasi najmłodsi reprezentanci przedszkola i oddziału
przedszkolnego zdobyli na Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża
w
Odrowążu
w
kategorii
przedszkola:
I
miejsce – zespół
z
oddziału
przedszkolnego, opiekun mgr M. Hajnos, III miejsce duety – Izabela Takuśki i Julia
Głowacz, opiekun mgr I. Kott. Na pochwałę zasługują uczniowie z klas IV – VIII, którzy,
również, reprezentowali naszą szkołę na w/w festiwalu, opiekunowie mgr S. Bednarczyk oraz
mgr A. Murzydło. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

SZKOLNY ETAP KONKURSU NA NACIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ
MULTIMEDIALNĄ „SEGREGUJESZ- EDUKUJESZ”
W dniu 19 listopada 2019 r. komisja w składzie: mgr Monika Walkosz-Kleta,
mgr Sylwia Bednarczyk dokonała oceny sześciu prezentacji zgłoszonych do Konkursu na
najciekawszą prezentację multimedialną npt.: „Segregujesz – Edukujesz”. W kategorii klas IV
– VIII, na I etapie Konkursu, komisja przyznała następujące miejsca: I miejsce – Wiktoria
Komperda kl. VI, Sandra Szczypta kl. V, II miejsce – Martyna Obrochta kl. VI, Aleksandra
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Karwaczka kl. VI, III miejsce – Klaudia Stopka kl. VIII, Daniel Obrochta kl. V.
Zdobywczynie pierwszego miejsca zakwalifikowały się do II etapu Konkursu w Szkole
Podstawowej w Ratułowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy
i nagrody książkowe. Opiekun: mgr B. Obrochta- Opyd

GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
W dniu 19.11.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnym Dunajcu odbył się
Turniej dzieci z klas VI i młodsi w tenisa stołowego. Miło nam poinformować, że nasza
uczennica Sandra Szczypta z klasy V zajęła I miejsce w kategorii dziewczynek.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i zachęcamy do dalszej zabawy z tenisem stołowym.
W turnieju uczestniczyli również inni uczniowie naszej szkoły, za co serdecznie dziękujemy
i życzymy powodzenia w następnych zawodach. Uczniowie reprezentujący naszą Szkołę:
Maja Takuśki z kl. II, Sandra Szczypta z kl. V, Daria Kowalczyk z kl. V, Aleksandra
Karwaczka z kl. VI, Bartłomiej Kowalczyk z kl. V,Sebastian Jarząbek z kl. V, Dominik
Marduła z kl. V, Jan Adamek z kl. VI. Opiekun: mgr J. Lech

WYNIKI Z VII SZKOLNEGO KONKURSU
„POCZTÓWKA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA”
W dniu 25 listopada 2019 r. rozstrzygnięty został Szkolny etap VII Konkurs „Kartka
z okazji Narodowego Święta”. Komisja w składzie: mgr Andrzej Murzydło, mgr Iwona Kott
przyznała następujące miejsca:
– w kategorii przedszkola i klasa „0”
I miejsce Krzysztof Kudajewski z kl. „0”
II miejsc Norbert Kula z Przedszkola
III miejsce Kamil Hyrczyk z kl. „0”
Wyróżnienie: Oliwia Harbut z kl. „0”, Oliwia Molek z kl. „0”,Tomasz Kowalczyk z kl. „0”
– w kategorii klas I – III
I miejsce Monika Strama z kl. III
II miejsce Kamila Kula z kl. II
III miejsce Bartłomiej Jakubiec z kl. I
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Wyróżnienie: Kamil Podczerwiński z kl. III, Maja Takuśki z kl. II, Bernadetta Mroszczak
z kl. III
– w kategorii klas IV – VI
I miejsce Natalia Strama z kl. VI oraz Sandra Szczypta z kl. V
II miejsce Martyna Obrochta z kl. VI
Wyróżnienie: Kamila Harbut z kl. V, Aneta Sroka z kl. V, Nikola Kula z kl. V
– w kategori klas VII – VIII
I miejsce Emilia Szymusiak z kl. VII
II miejsce Agnieszka Biela z kl. VIII
III miejsce Kamil Jakubiec z kl. VIII
Wyróżnienie: Klaudia Stopka z kl. VIII, Kinga Boblak z kl. VIII, Marta Karpiel z kl. VIII
Poziom prac był niezwykle wysoki. Uczniowie zaprezentowali prace wykonane
różnymi technikami. Staranność i estetyka również charakteryzowała dzieła naszych uczniów.
Jury miało trudny „orzech do zgryzienia”, ale udało się wyłonić zwycięzców. Serdeczne
gratulacje dla każdego z osobna!

ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ!
W dniu 5 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyły się takie wydarzenia, jak: IV Dzień
Gwary Góralskiej, Odwiedziny Św. Mikołaja, Uroczysta Eucharystia z okazji Święta
Patronalnego Szkół SPSK, Rozdanie nagród z VII Gminnego Konkursu “Pocztówka z okazji
Narodowego Święta”.
WYNIKI VII GMINNEGO KONKURSU „POCZTÓWKA Z OKAZJI
NARODOWEGO ŚWIĘTA”
Kategoria I- Przedszkolaki- uczniowie kl. „O”
I miejsce- Norbert Kula (Przedszkole)
Wyróżnienie- Kamil Hyrczyk
Kategoria II- klasy I-III
III miejsce- Kamila Kula kl.II
Wyróżnienie- Monika Strama kl.III
Kategoria III- klasy IV-VI
II miejsce- Sandra Szczypta kl.V
Kategoria IV- klasy VII-VIII
II miejsce- Emilia Szymusiak- kl.VII
III miejsce- Agnieszka Biela- kl.VIII
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Jury w składzie: Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec pani
Małgorzata Kulawiak- przewodnicząca, pani Aniela Stanek- członek (malarka), pani Monika
Kołodziej – członek, stwierdziło wysoki poziom prezentowanych prac plastycznych oraz
ciekawe i kreatywne wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
„RUSZ GŁOWĄ”
W dniu 4.12.2019 r. w Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu odbył się
Gminny Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy „Rusz Głową”. Z wielką radością
informujemy, że nasze uczennice z klasy VI: Wiktoria Komperda, Martyna Obrochta, Natalia
Strama zajęły I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Opiekun:
lic. B. Ligas.
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KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – SUKCES!
Do dnia 4 grudnia w naszej szkole trwał konkurs z języka angielskiego
„JOY TO THE WORLD” na najciekawszy projekt bożonarodzeniowy, nad którym czuwały
mgr K. Komperda oraz mgr M. Kunc-Jasińska. W klasach I-III było to wykonanie choinki
z opisem dekoracji lub kartki świątecznej wraz z życzeniami (oczywiście w języku
angielskim). Klasa IV i V miała przygotować się do Quizu na temat świąt, a klasy VI-VIII
otrzymały zadanie zrobienia prezentacji multimedialnej porównującej Boże Narodzenie
w Polsce i USA. Do konkursu w naszej szkole przystąpiło szesnaścioro uczniów. Wszystkie
prace plastyczne zostały przesłane do Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu, a uczniowie
z klas IV-VIII rywalizowali w swoich kategoriach już na miejscu. Dnia 17 grudnia podczas
finału tego konkursu jury przyznało następujące miejsca:
Kategoria klas I – III
I miejsce – Monika Strama
II miejsce – Jan Komperda
Wyróżnienie- Joanna Klimas
Kategoria klas IV – VI
Wyróżnienie- Nikola Kula
Kategoria klas VI – VIII
I miejsce: Wiktoria Komperda, Izabela Morawa, Emilia Szymusiak.
Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!
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TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
W dniu 5.12.2019 r. na Hali Sportowej w Cichem odbył się Turnieju Mikołajkowy
pod hasłem „Baw się razem z nami” dla uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu
gminy Czarny Dunajec. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III i II. Uczniowie
rywalizowali między sobą w pięciu różnych konkurencjach sportowo – rekreacyjnych. Było
mnóstwo dobrej zabawy i wspaniałej rywalizacji. Po zakończonych zawodach wszyscy
uczestnicy otrzymali od Świętego Mikołaja prezenty oraz pamiątkowe statuetki uczestnictwa.

VI TRANSGRANICZNYM KONKURSIE SZOPEK
BOŻONARODZENIOWYCH
W VI Transgranicznym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych w Chochołowie
uczniowie naszej szkoły: Sebastian Kiernia, Dawid Kiernia, Daniel Obrochta i Martyna
Obrochta w kategorii szopek rodzinnych zdobyli III miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

„AZBEST-STOP!”
Miło nam poinformować, iż w Gminnym Konkursie Plastycznym pt. „AZBEST-STOP!”
uczennica naszej szkoły Sandra Szczypta w kategorii wiekowej 10 – 12 lat zdobyła II
miejsce. Serdecznie gratulujemy!
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JARMARK BOŻONARODZENIOWY
W dniu 15 grudnia 2019 r. reprezentantki naszej szkoły z klasy piątej Kamila Harbut,
Sandra Szczypta oraz Madzia Harbut na czele z panią dyr. Krystyną Rychtarczyk-Szczyptą
uczestniczyły w bożonarodzeniowej sprzedaży ozdób świątecznych bombek, kartek, stroików

„MIKOŁAJKI 2019”
Dnia 6 grudnia 2019 r. podczas uroczystej gali „Mikołajki 2019” w Orawskim
Centrum Kultury zostały wręczone nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Dzieło świętego
Mikołaja podejmowane przez współczesnych”. Miło nam poinformować, iż Wiktoria
Komperda zajęła II miejsce w kategorii literackiej. Naszej laureatce serdecznie gratulujemy!!!

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA,
MÓJ DZIADEK” – SUKCES!!!
W Gminnym Konkursie Plastycznym „Moja babcia, mój dziadek”
nasi najmłodsi uczniowie z przedszkola i klas „0” – III zdobyli następujące miejsca:
W kategorii I – przedszkola
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I miejsce Oliwia Bafia, Stanisław, Marysia Hyrczyk,
II miejsce Krzysztof Kudajewski,
III miejsce Norbert Kula, Tomasz Kowalczyk.
W kategorii II – uczniowie klas I-III:
I miejsce Monika Strama,
II miejsce Maja Takuśki.

Do dnia 6 marca w naszej szkole trwał konkurs na projekt logo, mające postać znaku
graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej
Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Dunajec. Projekt nawiązujący do herbu Gminy Czarny
Dunajec należało wykonać samodzielnie dowolną techniką. Prace dwóch uczennic Wiktorii
Komperda i Sandry Szczypta zostały przesłane do Gminnego Zespołu Oświatowego, gdzie
będą brały udział w dalszych eliminacjach.

I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „SPOTKANIE Z MARTWĄ NATURĄ”
W dniu 12 marca 2020 r. na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy
Czarny Dunajec odbył się I Gminny Konkurs Plastyczny „Spotkanie z martwą naturą”.
Wyjątkowość i innowacyjność konkursu polegała na tworzeniu prac na miejscu,
wzorując się na zaprezentowanej martwej naturze. Naszą szkołę reprezentowały dwie
uczennice: Daria Kowalczyk z kl. V oraz Martyna Obrochta z kl. VI.
W kategorii I klas IV-V: II miejsce zdobyła Daria Kowalczyk. Serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły.
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ELIMINACJE GMINNEGO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
WIEDZY POŻARNICZEJ
W dniu 11 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Brata Witalisa – Wojciecha Lei
w Podczerwonem odbyły się eliminacje gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, w którym co roku udział biorą uczniowie poszczególnych szkół z gminy Czarny
Dunajec. Celem konkursu było popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w
zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy V: Sandra Szczypta i Nikola Kula
oraz uczennica z klasy VIII Klaudia Stopka.
W I kategorii klas I – V:
II miejsce Nicola Kula.
W II kategorii klas VII – VIII:
III miejsce Klaudia Stopka .
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły.

WYCIECZKA SZKOLNA NA TURBACZ
„Góry dają człowiekowi, przez zdobywanie wzniesień nieoczekiwany kontakt
z przyrodą – poczucie wewnętrznego wyzwolenia oczyszczenia, niezależności”
Jan Paweł II
Dnia 16 października uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami i panem
przewodnikiem Mirkiem wyruszyli na Turbacz. Start wycieczki rozpoczął się na Długiej
Polanie w Nowym Targu. Początek wyprawy to dość trudny, stromy i kamienisty odcinek, ale
wszyscy dali radę. Pogoda przepiękna, widoki również, wpływały pozytywnie na uczniów
samopoczucie. Po czterogodzinnej wędrówce dotarli wszyscy do schroniska na Turbaczu
położonego na wysokości 1283 m n.p.m. na skraju Polany Wolnica, wchodzącej w skład Hali
Długiej, poniżej szczytu Turbacza w Gorcach, gdzie uczestnicy zatrzymali się na odpoczynek,
posiłek i rozkoszowali się pięknem jesiennej przyrody i wspaniałymi widokami .Gdy siły
zostały zregenerowane, uczniowie ruszyli w powrotną drogę. Zejście, dla niektórych było nie
lada wyzwaniem, bo obolałe nogi, niewygodne buty dawały o sobie znać. W drodze
powrotnej zatrzymali się wszyscy na Polanie Rusnakowej. Stoi tu okazała, drewniana kaplica
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Matki Bożej Królowej Gorców. Została wybudowana w 1979 r. w dziewięćsetlecie
męczeńskiej śmierci św. Stanisława Biskupa, a poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II
z okazji jego pielgrzymki na Podhale w czerwcu tegoż roku. Cała Kaplica Papieska
przypomina kształtem krzyż Virtuti Militari. Obok stoi drewniana dzwonnica i symboliczny
grób katyński (trzy wystające z ziemi betonowe dłonie). W Kaplicy Papieskiej odbywają się
liczne uroczystości religijne i patriotyczne. Zmęczeni, uśmiechnięci, cali i zdrowi dotarli
wszyscy do autokaru. Już dziś nie może się doczekać młodzież następnej wycieczki w góry.

„ARIMR WSPIERA DZIECI” – AKCJA
W ramach akcji „ARiMR wspiera dzieci”, nasza szkoła i przedszkole otrzymało
mnóstwo zestawów gier edukacyjnych, które na ręce pani dyrektor Krystyny RychtarczykSzczypty przekazał kierownik nowotarskiej placówki ARiMR pan Maciej Tylka. Taka
niespodzianka ogromnie ucieszyła nie tylko wszystkie dzieci, ale i nauczycieli, gdyż rozmaite
gry dostosowane są do dzieci w każdym wieku, więc skorzystają z nich wszyscy, od
najmłodszych do najstarszych. Taka forma zajęć- nauka przez zabawę – jest najlepszym
sposobem efektywnego przyswajania wiedzy, a liczne otrzymane gry zapewne wykorzystamy
jako cenne pomoce dydaktyczne. Serdecznie dziękujemy za tak wartościowe prezenty.

„PAMIĘTAJ O PRZESZŁOŚCI, MIEJ PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ,
ALE ŻYJ DNIEM DZISIEJSZYM”
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Uczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Szkoła pamięta” odwiedzili lokalne miejsca
pamięci, groby zmarłych nauczycieli, zasłużonych osób oraz zapalili znicze i złożyli kwiaty.
Społeczność szkolna i przedszkolna udała się również na mogiłę starobystrzan zmarłych
w czasie zarazy cholery na przełomie lipca i sierpnia w 1873 r. Zmarło wówczas 41
mieszkańców Starego Bystrego. Zostali pochowani w zbiorowym grobie „Na Ubocy”.
Co roku w listopadzie odwiedzamy mogiłę, zapalamy znicze i odmawiamy Różaniec
w intencji zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj
im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

AKACJA „SZKOŁA DO HYMNU”
Nasza społeczność szkolna i przedszkolna w dniu 8 listopada 2019 r. wzięła udział
w akcji „Szkoła do hymnu” o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewała cztery zwrotki hymnu
narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego”.

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Naszą szkołę w dniu 11 listopada 2019 r. na uroczystościach obchodów jubileuszu 101
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę reprezentowali uczniowie w składzie:
Daniel Obrochta z kl. V, Zofia Miętus, Agnieszka Biela, Klaudia Stopka – uczennice z kl.
VIII na czele z dyr. szk. K. Rychtarczyk-Szczyptą oraz z opiekunem SU mgr S. Bednarczyk.
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AKADEMIA SZKOLNA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 13 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji odzyskania
niepodległości przez Polskę, którą przygotowali uczniowie klasy piątej pod opieką pani
lic. Barbary Ligas. Oprawa muzyczna pan mgr Andrzeja Murzydło oraz uczennice Martyna
Obrochta, Emilia Takuśki z klasy VI i Sandra Szczypta z klasy V.

OGNISKO PATRIOTYCZNE
W dniu 18 listopada 2019 r. w naszej szkole i przedszkolu „zapłonęło” Ognisko
Patriotyzmu. Przy dźwiękach muzyki śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Spotkanie to
uświadomiło wszystkim, jak ważna jest pamięć o ludziach, dzięki którym nasza Ojczyzna
Odzyskała Niepodległość.
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