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I.

Wstęp:

Współczesna szkoła, jeśli chce sprostać stawianym jej wyzwaniom, musi
nadążać za wciąż zmieniającą się rzeczywistością, wdrażać nowoczesne metody,
aktualne treści, reagować na problemy i wydarzenia istotne dla społeczności
lokalnej, ale przede wszystkim być otwarta na współpracę, być szkołą
współpracy.
Przystępując do programu, mamy nadzieję, że jego realizacja przyczyni się
do poszerzenia przestrzeni współpracy między nauczycielami, rodzicami
i uczniami, wzmocni demokratyczną kulturę szkoły, wpłynie na tworzenie nowej
jakości życia szkolnego, opartej na wspólnych wartościach i przestrzeganiu
przyjętych norm.
Chcielibyśmy, aby doświadczenie współpracy było dla wszystkich
ubogacające, atrakcyjne i zrozumiałe. Aby wszyscy mieli poczucie sensu
podejmowanych wspólnie działań i by stały się one także inicjatywą służącą
rozwojowi środowiska lokalnego.

II.

Skład zespołu RUN

1. Małgorzata Szyszka – Nowak – rodzic
2. Magdalena Marczyk – rodzic
3. Mateusz Sikorski – uczeń
4. Małgorzata Marczyk – uczeń
5. Danuta Pecyna – z-ca dyrektora Gimnazjum nr 1 w Koluszkach
6. Ilona Dziedziczak – nauczyciel
7. Emilia Felkiewicz – pedagog szkolny
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III.

Cele Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy:

Cel strategiczny:

W szkole funkcjonuje model współpracy wszystkich grup społeczności
Gimnazjum

nr

1,

umożliwiający

aktywny

udział

uczniów,

rodziców

i nauczycieli w planowaniu i realizacji działań.

Cele operacyjne:

1. Kontynuowanie „dobrych praktyk” z zakresu współpracy rodziców uczniów
i nauczycieli (m.in. zajęcia i wycieczki zawodoznawcze, zaangażowanie rodziców
w organizację konkursów szkolnych, konsultacje z rodzicami, organizacja warsztatów
mających na celu pedagogizację rodziców).
2. Poznawanie oczekiwań i potrzeb RUN w stosunku co do siebie (poprzez debaty, ankiety
itp.).
3. Zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły poprzez aktywne uczestnictwo
w realizacji i organizacji imprez, uroczystości szkolnych itp.
4. Korzystanie z zasobów rodziców np. ich wiedzy z zakresu wykonywanych zawodów,
umiejętności itp.
5. Zwiększenie współodpowiedzialności rodziców za proces kształcenia dzieci np. poprzez
uczestnictwo w opracowaniu m.in. koncepcji pracy szkoły.
6. Budowanie dobrego klimatu szkoły poprzez min. motywowanie uczniów do nauki,
budowanie tolerancji, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań.
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IV.

Zasady współpracy między poszczególnymi grupami
społeczności szkolnej

1. Zasada wielostronnej komunikacji, dbanie o przepływ informacji między rodzicami
uczniami i nauczycielami:
- informacje ze spotkań zespołu RUN są upubliczniane na stronie www. szkoły oraz
w dzienniku elektronicznym
- uczniowie i rodzice mają możliwość przekazywania informacji i uwag poprzez
swoich przedstawicieli lub wykorzystując adres mailowy i numer telefonu
- podczas zebrań z rodzicami
- podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej
2. Zasada partnerstwa – konsultowanie różnych spraw dotyczących szkoły,
współdecydowanie w sprawach związanych z przestrzenią szkoły.
3. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy:
- członkowie zespołu RUN spotykają się 2 razy w semestrze
- co najmniej raz w semestrze przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego
spotykają się z dyrekcją szkoły
- co najmniej raz w semestrze przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego
spotykają się z nauczycielami podczas zebrania Rady Pedagogicznej
- co najmniej raz w semestrze odbywa się spotkanie szkolnego zespołu ds.
wychowawczych
- co najmniej raz w semestrze przedstawiciele Rady Rodziców spotykają się z
członkami Rady Samorządu Uczniowskiego
- co najmniej dwa razy w semestrze przedstawiciele Rady Rodziców spotykają się z
dyrekcją szkoły.
4. Zasada pozytywnej motywacji
- staramy się zaangażować jak największą liczbę uczniów, rodziców i nauczycieli do
współpracy i wspólnych działań.
5. Zasada otwartości i szacunku
- szanujemy zdanie, opinie i wątpliwości wyrażane przez inne grupy i umożliwiamy
ich wyrażanie
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6. Zasada decydowania we wspólnych sprawach
- w zależności od istoty zadania, szkoła posiada różne sposoby podejmowania
decyzji, od głosowania poprzez konsultacje aż po współdecydowanie.

V.

Obszary współpracy

Obszar 1. Organizacja pracy szkoły
Obszar 2. Dydaktyka i wychowanie
Obszar 3. Organizacja przestrzeni w szkole sprzyjającej współpracy

I.

Działania planowane w ramach SPAW-u

Obszar 1. Organizacja pracy szkoły

Działanie
Opracowanie koncepcji pracy
szkoły

Opis
- Ustalenie harmonogramu spotkań
dot. opracowania koncepcji pracy
szkoły (spotkania SU, nauczycieli i
rodziców)
- Podczas rady pedagogicznej
nauczyciele podzieleni na grupy
pracują (metoda „wirujących
plakatów”) nad obszarami, które mają
znaleźć się w koncepcji pracy szkoły
- Podczas spotkania SU, uczniowie w

Termin
Październik 2014
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takiej samej formie jak nauczyciele
podają swoje propozycje dla każdego
obszaru/ W każdej grupie uczniów jest
przedstawiciel klasy pierwszej, drugiej
i trzeciej.
- Skonsultowanie oraz zebranie
propozycji dot. koncepcji pracy szkoły
od rodziców podczas zebrań z
wychowawcą klasy.
- Opracowanie koncepcji pracy szkoły
zgodnie z propozycjami rodziców,
uczniów i nauczycieli.
Opracowanie harmonogramu

Opracowanie harmonogramu

Wrzesień –

spotkań przedstawicieli różnych

spotkań:

październik 2014

grup społeczności szkolnej

- nauczycieli w zespole do spraw
wychowawczych i zespołach
przedmiotowych
-rodziców w ramach Rady Rodziców z
dyrekcją szkoły i przedstawicielami
Samorządu Uczniowskiego
-przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego,
dyrekcją szkoły i przedstawicielami
Rady Pedagogicznej
-członków zespołu RUN z
przedstawicielami poszczególnych
grup społeczności szkolnej.

Konsultacje z nauczycielami

- konsultacje z nauczycielami
odbywają się w każdą pierwszą środę
miesiąca, mają na celu

2014 - 2016
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poinformowanie o osiągnięciach
ucznia lub o pojawiających się
problemach (np. trudności w nauce)
- konsultacje prowadzone są w
zależności od potrzeb z rodzicem lub z
rodzicem i uczniem

Obszar 2. Dydaktyka i wychowanie
Działanie
Organizacja zajęć zawodoznawczych

Opis
- w ramach organizacji zajęć

Termin
2014 – 2016

zawodoznawczych odbywać się mogą
zarówno spotkania z
przedstawicielami różnych zawodów,
jak i wycieczki zawodoznawcze
- rozpoznanie zasobów rodziców w
poszczególnych klasach i zachęcanie
ich do dzielenia się wiedzą i
umiejętnościami w zakresie
wykonywanego zawodu
- ustalenie w poszczególnych klasach
na zebraniach z rodzicami terminów
zajęć zawodoznawczych
- spotkania zawodoznawcze według
ustalonego harmonogramu

Organizacja integracyjnych ognisk

- organizacja ognisk klasowych

wrzesień 2014-

klasowych

mająca na celu integrację

2016

poszczególnych zespołów klasowych
- organizacją ognisk zajmą się
uczniowie poszczególnych klas
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wspólnie z wychowawcą i rodzicami,
- ustalenie terminu, miejsca oraz
rozpisanie zadań związanych z
przygotowaniem ogniska
- wspólne przygotowanie ogniska,
wspólna zabawa i integracja

Warsztaty dla rodziców

- ustalenie terminów spotkań z

2014-2016

rodzicami
- przeprowadzenie warsztatów dla
rodziców poszczególnych poziomów
klas (we współpracy ze specjalistami
– doradcą zawodowym,
psychoterapeutą) dot. następujących
zagadnień:
„Cyberprzemoc”
„Zawody przyszlości. Jak pomóc
dziecku w wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej”
„Jak rozmawiać z dzieckiem – zasady
poprawnej komunikacji”
Festyn zdrowej żywności

Kontynuacja szkolnej imprezy dot.

Kwiecień 2015

promowania zdrowej żywności
- przygotowanie stoisk ze zdrową
żywnością przez uczniów, nauczycieli i
rodziców
- Festyn zdrowej żywności –
wyróżnienie najlepiej przygotowanych
stoisk, degustacja przygotowanych
potraw.
Konkurs Mitologiczny „Nie udawaj

Kontynuacja szkolnego konkursu

Greka”

mitologicznego

Grudzień 2014
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Projekt filmowy „Młodzi
obiektywni”
Organizacja” Gimnzjady 2015”-

- zorganizowanie przez nauczycieli

olimpiady lekkoatletycznej

wychowania fizycznego imprezy

Czerwiec 2015r

rekreacyjno-sportowej dla uczniów
klas I-III
- zachęcenie rodziców do pomocy
przy przygotowaniach i
przeprowadzeniu zawodów:
przygotowanie stanowisk na obiekcie
KKS Koluszki, sędziowanie
- przeprowadzenie sztafety 4X100m –
rodzice, nauczyciele, uczniowie
- zorganizowanie meczu piłki nożnej
rodzice, nauczyciele, uczniowie

Obszar 3. Organizacja przestrzeni w szkole sprzyjającej współpracy
Działanie

Opis

Termin

Uzupełnienie pracowni

- Podjęcie wspólnej decyzji

Styczeń 2015

lekcyjnych w potrzebne

społeczności szkolnej o

pomoce naukowe

zakupie niezbędnych pomocy
naukowych
- zakup pomocy z dostępnych
środków finansowych.

Modernizacja i lepsze

-Wyposażenie toalet w lustra

wyposażenie toalet

-Systematyczna analiza

2014-2016

potrzeb uczniów
i doposażanie toalet zgodnie
z potrzebami.
Realizacja projektu „Eko-

Projekt „Moja wymarzona Wrzesień – listopad 2014 r.
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pracownia”

Eko-pracownia”
- pozyskanie dofinansowania
ze środków WFOŚiGW
-

utworzenie

dydaktycznej

nowej
do

sali

realizacji

zajęć przyrodniczych
i ekologicznych
- Zakup mebli i sprzętu
multimedialnego
wyposażenie

oraz
w

nowe

pomoce dydaktyczne
-

zakup

sprzętu

audio-

wizualny,

tablica

interaktywna

i

nowe

mikroskopy
- nauczyciele wraz
z

rodzicami

wizualnie
wspólne

przygotowują
pracownię:

malowanie

ścian

pracowni, rodzice wyposażą
pracownię w nowe doniczki i
kwiat
-

uroczyste

pracowni

otwarcie

