
Publiczne Przedszkole w Naroku jest przyjazne środowisku. 

Takie słowa zostały wypisane na statuetce oraz emblemacie i 22.10.2008 na 
Gali Liderów Polskiej Ekologii w Warszawie  uroczyście wręczone 
przedstawicielowi organu prowadzącego dyrektorowi GZEASZiP w Dąbrowie 
panu Januszowi Staszowskiemu i dyrektorowi PP Narok pani Gizeli Przybyła   
przez Ministra Środowiska  pana prof. Macieja Nowickiego. 

Mamy powód do radości ,otóŜ Publiczne Przedszkole w Naroku zostało uhonorowane 
Zielonym Certyfikatem I stopnia. ZC to dwustopniowy znak jakości pracy placówki 
oświatowej, programem certyfikacji działań, o który  mogą ubiegać się przedszkola i szkoły 
wszystkich typów, dbające o jakość nauczania i wychowania, szeroko pojętą współpracę ze 
społecznością lokalną ,inicjujące działania zmierzające do opracowania lokalnej strategii 
zrównowaŜonego rozwoju. Od 2000 roku  w programie uczestniczyło ponad 400 placówek 
oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z 
róŜnych rejonów Polski- z duŜych miast i małych miejscowości, do tej pory uhonorowano 81. 
W województwie opolskim w 2006 ZC zdobyło przedszkole nr 4 z Brzegu, w 2007 roku 
przedszkole nr 55 w Opolu. Natomiast w 2008 roku w IX edycji programu certyfikacyjne 
działania  pomyślnie  przeszło Publiczne Przedszkole w Naroku i Zespół Szkół Specjalnych w 
Krapkowicach. Uzyskanie prestiŜowego wyróŜnienia wymagało od Nas przejścia 
proceduralnych etapów. Byliśmy poddani bieŜącej i zewnętrznej ocenie przez ekspertów z 
Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie. Przedmiotem oceny był 
dotychczasowy dorobek, autoewaluacja, upowszechnienie i realizacja przedsięwzięcia ” Małe 
kompozycje ogrodowe z róŜnych stron świata”. Nasze działania w obszarze zrównowaŜonego 
rozwoju w aspekcie przyrodniczym, społecznym, kulturowym i ekonomicznym zostały 
wysoko ocenione i spośród 14 placówek nagrodzonych zajęliśmy drugie miejsce. 
.WyróŜnikiem programu jest wyjątkowe zaangaŜowanie zespołu niezwykłych  ludzi. którzy z 
wielkim  sercem i oddaniem pracowali na rzecz przedszkola. Na swej drodze spotkaliśmy 
godnych partnerów, sponsorów, przyjaciół, sprzymierzeńców wśród władz samorządowych  
na czele z Panem Markiem Leja Wójtem Gminy Dąbrowa, któremu dziękujemy za hojne 
wsparcie realizowanego przedsięwzięcia. Złotymi zgłoskami zapisała się ówczesna Rada 
Rodziców z przewodniczącą panią Marzeną Odziomek za pozyskiwanie funduszy na 
realizację przedsięwzięcia. Ogromnie cieszymy się ,ze  ścisłej i dynamicznej współpracy z 
dziećmi i ich rodzicami z PP Narok, wolontariuszami z PG śelaznej, uczniami PSP w Naroku 
i PSP w Sławicach i  mieszkańcami Naroka  oraz panem Waldemarem Niedzielą i panem 
Piotrem Paździorem. Wspólnie  zrealizowaliśmy projekt edukacyjny,  czego efektem jest 
przyznanie na dwa lata Zielonego Certyfikatu I stopnia. W realizacji przedsięwzięcia 
uczestniczyli nauczyciele i personel administracyjno-obslugowy oraz uczęszczające do 
przedszkola dzieci z Naroka ,z Niewodnik , ze Skarbiszowa i to one podczas realizacji 
przedsięwzięcia prowadziły prace obserwacyjno-badawcze, brały udział  w zajęciach 
badawczo-odkrywczych w ogrodzie przedszkolnym, zdobywały wiedzę na temat ziół i roślin 
z róŜnych stron świata .Zbiory były wykorzystywane do suszenia, do przygotowywania 
posiłków, urozmaicenia przedszkolnego menu. Dzieci poznały cechy charakterystyczne 



ogrodnika ekologa i ogrodnika chemika oraz miały okazję zaprezentować swoje nabyte  
umiejętności w środowisku. 

KaŜdy człowiek ma swoje miejsce na tej Ziemi. Naszym zakątkiem, miejscem przebywania, 
spędzania czasu jest nasze przedszkole. Jego urokliwe połoŜenie stwarza wspaniale warunki 
do realizowania zamierzeń ekologicznych a pod wpływem udziału w programie nastąpiło 
wzbogacenie ogrodu przedszkolnego o jeszcze nowe stanowiska m.in. brama Tori, trójkąt 
ziolowy,skalniaki…Promocja naszych działań odbiła się szerokim echem w społeczności 
lokalnej a realizacja przedsięwzięcia dala sposobność dalszego edukowania w duchu 
zrównowaŜonego rozwoju. Zdobycie Zielonego Certyfikatu nobilituje Nas do dalszej 
twórczej aktywności i zarazem zobowiązuje. Wszystkim za okazaną   pomoc wyrazy 
wdzięczności składa 

    Gizela Przybyła 

    Dyrektor Przedszkola w Naroku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Moment wręczenia emblematu panu Januszowi Staszowskiemu przez Ministra Środowiska 
podczas Gali Liderów Polskiej Ekologii w Warszawie w dniu 22.10.2008 

 

 

Po uroczystości w holu Filharmonii Narodowej z certyfikatem Gizela Przybyła i Janusz 
Staszowski 



 

Przy posterze od lewej przedstawiciele RR  Sylwia Krause i  Magdalena Halicka, Erwin 
Marsolek z-ca Wójta  Gminy Dabrowa i Gizela Przybyła dyrektor PP Narok 

 

Na scenie Biblioteki Narodowej w Warszawie podczas uroczystości wręczania ZC i nagród. 
Od lewej Erwin Marsolek z-ca Wójta Gminy Dąbrowa, Gizela Przybyła, Magdalena Halicka 
Sylwia Krause, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz przedstawiciel Rady Miasta Warszawa. 


