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WSPÓŁPRACA  NA PŁASZCZYŹNIE 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ
-

STOWARZYSZENIE
KULTURALNO – OŚWIATOWE

WSI ROPICA POLSKA



Zespół Szkół w Ropicy Polskiej 

Zespół  Szkół złożony ze szkoły podstawowej i gimnazjum, liczy 214 uczniów.       
Szkoła położona w gminie Gorlice, powiecie gorlickim.

Nasza szkoła - jako jedna z nielicznych w Polsce - objęta jest projektem PASCH, 
oprócz tego prowadzone są zajęcia ON LINE - praktyczna nauka języka niemieckiego.  
Aktywnie współpracujemy z Goethe Institut   i wieloma innymi fundacjami i 
organizacjami pozarządowymi.  W szkole działa wiele kół zainteresowań: koło 
teatralne, dziennikarskie, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, turystyczne, itp. Od 
kilku lat z inicjatywy uczniów prowadzone są noce filmowe połączone z warsztatami 
tematycznymi lub zajęciami integracyjnymi. Opiekunami są nauczyciele oraz rodzice. 
Posiadamy dobrze przygotowaną i wyposażoną świetlicę,  w której uczniowie mają 
możliwość odrabiania zadań domowych.                               

Bierzemy udział w licznych akcjach ekologicznych: Sprzątanie Świata, segregacja 
odpadów itp. W szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu, a wolontariusze z naszej 
placówki angażują się w liczne lokalne oraz ogólnopolskie akcje charytatywne : 
Szlachetna Paczka, Marsz Żonkilowy, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem.



STOWARZYSZENIE KULTURALNO – OŚWIATOWE 
WSI ROPICA POLSKA 

Stowarzyszenie powstało w 2001 roku, powołane zostało   do 

życia celem wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 
społecznego  i kulturalnego wsi Ropica Polska w gminie Gorlice. Liczy 
35 członków. 

Stowarzyszenie współpracuje ze szkołą, przedszkolem, parafią, 
Ośrodkiem Kultury,  Kołem Gospodyń Wiejskich. Jest inicjatorem wielu 
przedsięwzięć na rzecz zarówno dzieci młodzieży, jak i dorosłych, w tym 
przede wszystkim osób starszych.

We wrześniu 2014 roku przy stowarzyszeniu zawiązała się grupa 
„Aktywni Górą”, która  była pokłosiem realizowane projektu dla rodzin. 
W jej skład weszli rodzice, którzy brali udział w projekcie i po jego 
zakończeniu nadal chcieli aktywnie działać na rzecz szkoły i środowiska.



SZKOŁA STOWARZYSZENIE

WSPÓŁPRACA

PROJEKTY
WSPÓLNE 
DZIAŁANIA                                

ŚRODOWISKOWE                              

DZIAŁANIA
NA 

RZECZ SZKOŁY





Język polski naszym bogactwem
Data realizacji : 08.2013 r. – 11.2013 r.
Cel projektu : wzbogacenie języka i słownictwa mieszkańców gminy Gorlice, kultywowanie
bogactwa języka polskiego oraz nauka poprawnej wymowy i pisowni,
propagowanie dbałości o poprawność językową, pielęgnowanie szacunku dla języka
ojczystego, kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem polskim,
rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności

Adresaci : młodzież i dorośli z terenu gminy Gorlice. Liczba osób uczestniczących w
projekcie – 250 osób

Działania : 

Literacki Wehikuł Czasu – cykl spotkań literackich dla najstarszych mieszkańców gminy 
Gorlice;
Zabawy słowem – to cykl spotkań przeznaczonych dla dzieci w wieku 5 - 9 lat służące 
podnoszeniu ich sprawności językowej;
Warsztaty dziennikarskie – przeznaczone dla gimnazjalistów.                   Celem warsztatów 
było zdobycie umiejętności dziennikarskich przez młodzież , aby później zdobytą wiedzę w 
pełni wykorzystać przy profesjonalnym redagowaniu szkolnych  gazetek.
Potyczki językowe – przeprowadzono dwa konkursy : konkurs dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych gminy Gorlice w dwóch kategoriach : krasomówczej oraz 
konkursie wiedzy i umiejętności językowej. 







WIZYTA GIMNAZJALISTÓW W RADIU RMF



Dosięgnij gwiazd – Międzyszkolny Klub Młodych Astronomów

Data realizacji : 09.2013 r. – 06.2014 r.
Cel projektu : rozbudzenie zainteresowań i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności
dotyczącej przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum, a zwłaszcza
astronomii oraz nauk pokrewnych, celem wyrównania szans edukacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich w stosunku do ich rówieśników w miastach.

Adresaci: uczniowie Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej, Stróżówki oraz Zagórzan.
Liczba osób biorących udział w projekcie – po 36 osób z każdej z 3 szkół
i 6 nauczycieli

Działania:

Powstanie Klubu Młodego Astronoma : zajęcia pozalekcyjne                  z 
astronomii, fizyki oraz geografii, a także zajęcia astrofotograficzne przygotowują 
młodzież do samodzielnego dokumentowania obserwacji astronomicznych w 
formie fotograficznej. 
Wycieczka Śladami Mikołaja Kopernika :  3- dniowa wycieczka wiodąca przez 
miejsca związane z życiem i działalnością  najwybitniejszego uczonego astronoma, 
który zmienił porządek świata.
Astronomiczna Zielona Szkoła : 5 - dniowy wyjazd do Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Program obozu obejmował 
obszerny kurs astronomii prowadzony przez zawodowych pracowników MOA w 
Niepołomicach.





Zajęcia w ramach projektu



Wycieczki do Torunia i Niepołomic



Po pierwsze – Przedsiębiorczość
Data realizacji : 01.2014 r. – 06.2014 r.
Cel projektu : wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży gimnazjalnej z

naciskiem na kształtowanie postaw przedsiębiorczych, aktywne uczestnictwo w
życiu gospodarczym, budowania umiejętności kierowania własnym rozwojem
edukacyjnym i zawodowym oraz naukę języków obcych.

Adresaci : uczniowie gimnazjum w Ropicy Polskiej.
Liczba osób biorących udział w projekcie – 68 osób

Działania :

Młody przedsiębiorczy – warsztaty obejmujące zajęcia z asertywności, 
komunikacji interpersonalnej, zarządzania swoim czasem;
Przyszłość w naszych rekach – rozpoznanie predyspozycji zawodowych, 
wypracowanie Indywidualnych Planów Kariery uczniów kl. III G, doradztwo 
indywidualne;
Zakładamy firmę – zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
tworzenie biznes planów, prowadzenie wirtualnej firmy. Warsztaty uzupełnione 
były wyjazdami do zakładów pracy;
Zajęcia z j. angielskiego – zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności 
porozumiewania się w języku obcym.





Z wizytą w instytucjach i firmach



Od bezradności do aktywności

Data realizacji: 06.2014 r. – 06.2015 r.
Cel projektu: Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności i
integracja lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych
dysfunkcjami, rodzin niepełnych, mających problemy opiekuńczo - wychowawcze z
dziećmi oraz ludzi starszych.

Adresaci: rodziny z dysfunkcjami społecznymi, mające problemy opiekuńczo –
wychowawcze , będące w kryzysie lub rodziny niepełne z terenu Ropicy Polskiej,
Szymbarku, Bystrej, z których dzieci są uczniami szkoły w Ropicy Polskiej.

Liczba osób biorących udział w projekcie – 120 osób

Działania: 

Akademia Świadomego Rodzica – warsztaty prorodzinne składające się z części
teoretycznej – wykładów oraz zajęć edukacyjno – rozwojowych;
Warsztaty rozwoju osobistego – zajęcia przeznaczone dla kobiet dotyczące budowania
relacji z otoczeniem, kształtujące własny wizerunek w społeczeństwie
Spotkania integracyjne - cykl spotkań mających na celu stworzenie porozumienia
międzypokoleniowego, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, wzajemnej
integracji rodzice – dzieci – dziadkowie
Wyjazd integracyjny nad morze – służący budowaniu relacji rodzinnych, warsztaty
umiejętności rodzicielskich połączone z wypracowaniem planu pomocy.



Warsztaty…





Wyjazd integracyjny nad morze





Młodzi otwarci na kulturę
Data realizacji : 05.2015 r. - 12. 2015 r.
Cel projektu : umożliwienie dzieciom i młodzieży z terenu Ropicy Polskiej dostępu do
szeroko pojętej kultury wysokiej, a tym samym rozwoju osobowości młodych ludzi
poprzez aktywny udział w kulturze.

Adresaci : uczniowie Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej
Liczba osób biorących udział w projekcie – 95 osób

Działania :

Młodzież pracowała w trzech blokach tematycznych: 
I blok kl. I – III SP - Bliżej teatru, 
II blok kl. IV-VI - W świecie mediów,
III blok Gimnazjum - Szlakiem Najpiękniejszych Zamków Małopolski.
Najmłodsi uczestnicy projektu uczestniczyli w dwóch spektaklach teatralnych połączonych 
ze spotkaniem z aktorami. Ponadto w szkole prowadzone były zajęcia teatralne, których 
efektem było przedstawienie pt. „Mikołaj w krainie baśni”.

Uczniowie klas IV – VI  odbyli spotkania w Radio Kraków oraz Radio RMF. Zapoznali 
się z pracą dziennikarską.

Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczkach, podczas których  poznali 
najpiękniejsze zabytki architektury Małopolski. Zwiedzili Zamek w Niepołomicach,  w 
Nowym Wiśniczu, w Ojcowie, w Pieskowej Skale, Wawelu. Poznali historię każdego z tych 
obiektów. Efektem działań był Przewodnik multimedialny „Najpiękniejsze Zabytki 
Małopolski”.



Bliżej teatru oraz w świecie mediów…



Szlakiem najpiękniejszych zamków Małopolski





FESTYNY, PIKNIKI
Od kilku lat Zespół Szkół w Ropicy Polskiej  wspólnie ze 

Stowarzyszeniem na przełomie czerwca i lipca każdego roku 
organizuje pikniki i festyny letnie. Zarówno jedne jak i drugie cieszą 

się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci





KIERMASZE ŚWIĄTECZNE 
BOŻONARODZENIOWE 
ORAZ WIELKANOCNE

Rodzice, nauczyciele, seniorzy, dzieci wspólnie 
wykonują ozdoby, stroiki, następnie  sprzedają         

je podczas kiermaszu. Ponadto rodzice oraz 
członkowie Stowarzyszenia pieką ciasto, które 

zapakowane w ozdobne pudełeczka 
sprzedawane są do popołudniowej kawy.





MIKOŁAJ W KRAINIE BAJEK

Impreza dla dzieci z całego lokalnego środowiska 

zorganizowana w szkole. 

Nauczyciele oraz członkinie Grupy Aktywnych przygotowały 
kilka godzin wspaniałej zabawy. Oprócz Mikołaja, odbyło się 
przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów, następnie 
dzieci ubierały wspólnie choinkę ozdobami własnoręcznie 

wykonanymi. Były również liczne konkursy, zabawy rytmiczne.             
W organizację tego przedsięwzięcia włączył się również 

Ośrodek Kultury.





SZLACHETNA PACZKA 
Od 2013 roku szkoła wspólnie ze Stowarzyszeniem 

uczestniczy w akcji, przygotowując paczkę dla 
wybranej rodziny. 



PORANKI FILMOWE

Członkowie Stowarzyszenia od 2014 roku raz na dwa

miesiące organizują dla najmłodszych dzieci (4 – 9 lat) poranki
filmowe. Wyświetlana jest bajka lub film, który staje się
inspiracją do przeprowadzenia szeregu zajęć plastycznych,
sportowych oraz muzycznych.

Poranki filmowe odbywają się w budynku szkoły.
Podczas, gdy dzieci mają organizowane zajęcia, ich rodzice,
którzy przyszli z nimi mogą spędzić czas na wspólnej
rozmowie przy kawie lub herbacie.

Poranki cieszą się ogromnym zainteresowaniem.





WYCIECZKI, RAJDY

Wrzesień 2013 – wycieczka dla rodzin do Trzcinicy do Karpackiej Troi. Rodzice wraz 

z dziećmi zwiedzili Karpacką Troję, oraz wzięli udział w warsztatach garncarskich.

Maj 2015 – Rodzinny Rajd Pieszy – przygotowany wspólnie przez szkołę (Szkolne
Koło Turystyczne Traperzy) oraz Stowarzyszenie. Opiekunowie koła przygotowali
profesjonalny plan trasy zarówno dla zaawansowanych, jak i tych mniej
doświadczonych piechurów. I grupa pod opieką nauczycieli przebyła trasę Zdynia
– Rotunda – Kozie Żebro – Wysowa. Młodsi i mniej doświadczeni turyści pod
opieką członków stowarzyszenia i dyrektora szkoły z Wysowej przeszli na Górę
Jawor. Wszyscy spotkali się na wspólnym ognisku w Wysowej

Wrzesień 2015 – wycieczka do Ciężkowic do Skamieniałego Miasteczka. Wycieczka 
przeznaczona była dla całych rodzin.         Pod opieką przewodnika uczestnicy 
przemierzyli całą trasę przez Skamieniałe Miasteczko , następnie zwiedzili 
Muzeum Przyrodnicze  oraz Ciężkowice.





Rodzinne rajdy piesze





Dzień Seniora, Wieczór Kolęd, 
Spotkanie Świąteczne , Senioriada, 

Dzień Kobiet, Walentynki



Od kilu lat co roku w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej 
organizowane  są Spotkania Opłatkowe, Dzień Seniora oraz Spotkania   
z Mikołajem.

W imprezie biorą udział seniorzy z terenu Gminy Gorlice 
należący do Klubu Seniora. Podczas spotkania występuje dziecięca 
grupa kolędnicza oraz zaproszeni goście.

W tym roku  seniorzy mogli wspólnie z góralem Józkiem 
pokolędować i pobiesiadować. Było także mnóstwo konkursów,                  
a Mikołaj zgodnie ze zwyczajem wręczał wszystkim prezenty.

Każdego roku Stowarzyszenie jest partnerem szkoły w 
organizowaniu tych imprez , pomaga także Ośrodek Kultury Gminy 
Gorlice filia  w Ropicy Polskiej.





SENIORIADA

Senioriada - Spartakiada zorganizowana w październiku 2015 

roku dla seniorów z gminy Gorlice. 

Wzięło w niej udział 70 seniorów. Nauczyciele przygotowali 

konkurencje sportowe indywidualne oraz zbiorowe. 

Dla najlepszych 3  drużyn były puchary a dla wszystkich 

pamiątkowe dyplomy.





Dzień Kobiet i Walentynki





POMOC NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Członkinie Grupy „Aktywni Górą” od października      

2015 roku wyszły z inicjatywą pomocy wychowawcom                     

na świetlicy szkolnej. Raz w miesiącu przez tydzień codziennie 

przez 3 godziny pełnią dyżury na świetlicy, pomagając 

dzieciom przy odrabianiu zadań domowych, organizując 

zajęcia plastyczne, czytając bajki. 





AKCJA „ZDROWE ŚNIADANIE”

Od września 2014 roku Stowarzyszenie włączyło się 

w ogólnopolski program realizowany przez szkołę „Zdrowo jem, 

więcej wiem”. 

Raz w miesiącu przez dwa tygodnie przygotowuje kanapki oraz 

zdrowe „przekąski” – soki, sałatki owocowe, deserki, koktajle 

mleczne, musy, które są sprzedawane w sklepiku szkolnym. 

Oprócz tego wspólnie z nauczycielami przeprowadzili akcję na 

temat piramidy zdrowia.





SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Stowarzyszenie pomogło szkole zebrać środki finansowe na

zakup urządzeń siłowni zewnętrznej. Siłownia została
zamontowana we wrześniu 2015 roku na terenie szkoły.



PÓŁKOLONIE I FERIE

Od 2005 r. Zespół Szkół wspólnie ze Stowarzyszeniem 

prowadzi Świetlicę .

W ramach działań podejmowanych na świetlicy 

organizowana jest co roku  półkolonia oraz „Zimowisko”. 

Z roku na rok zainteresowanie tego typu zajęciami                        

w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych jest coraz większe. 







DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


