SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ZARSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017
SKŁAD ZESPOŁU SPAW: Dyrektor Szkoły, nauczyciele uczący w szkole, w szczególności wychowawcy klas, rodzice z czwórek
klasowych, Przewodnicząca Rady Rodziców, Skarbnik Rady Rodziców, Samorząd Uczniowski, inni rodzice i uczniowie.

I. CELE PROGRAMU:
- Usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez: nowe wyposażenie budynku szkoły, rozwijanie zainteresowań i sprawności
ruchowej uczniów.
- Modernizacja budynku szkolnego i terenu wokół szkoły.
- Integracja społeczności szkolnej.
- Wdrażanie uczniów i rodziców do aktywnej współpracy.
- Umacnianie więzi emocjonalnej z rodzicami podczas realizacji wspólnych zadań.
- Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami.
- Zwiększenie zaangażowania rodziców w realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
- Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty pracy szkoły, a w szczególności za wychowanie dzieci.

- Doskonalenie form i zasad współpracy, integracja wszystkich podmiotów.
- Wypracowanie przyjaznego klimatu współpracy opartej na partnerstwie i rzeczywistym dialogu.

II. ZASADY WSPÓŁPRACY
 partnerstwo,
 prawo głosu,
 kompromis,
 wielostronny przepływ informacji,
 jedność oddziaływań,
 pozytywna motywacja,
 aktywna i systematyczna współpraca,
 współodpowiedzialność,
 konstruktywny dialog,
 wspólne cele i jedność w podejmowanych działaniach,
 systematyczność,
 rzetelność i konsekwencja w działaniu.

III. OBSZARY WSPÓŁPRACY
1. Obszar dydaktyczny.
2. Obszar wychowawczy.
3. Obszar inwestycyjno – organizacyjny.

IV. DZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH
1. Uczestnictwo w warsztatach, wykładach, debatach, szkoleniach.
2. Świadome i dobrowolne uczestnictwo w akcjach charytatywnych i działaniach profilaktycznych.
3. Integracja środowiska lokalnego.

4.
5.
6.
7.
8.

Świadome działania nakierowane na osiągnięcie zaplanowanego celu.
Wspomaganie działań wychowawczych rodziców.
Systematyczne informowanie o zachowaniu dziecka w szkole.
Integrowanie zabiegów wychowawczych.
Tworzenie bezpieczeństwa.

9. Wspólne działania nad poprawą wyglądu szkoły.
10. Pozyskiwanie sponsorów.
11. Współorganizacja imprez szkolnych.

V. METODY I FORMY REALIZACJI CELU
1. Zastosowanie efektywnych metod komunikacji – zeszyty korespondencji, informatory, rozmowy telefoniczne, e-maile, prasa, pisemnie.
2. Wskazanie rodzicom wspólnego celu i korzyści płynących z realizacji tego celu, angażowanie w aktywne życie szkoły.
3. Dążenie do zwiększenia frekwencji rodziców na spotkaniach szkolnych.
4. Stworzenie przyjaznej przestrzeni spotkań z rodzicami – możliwość spotkania z innymi rodzicami w wyznaczonym miejscu, wspólne
warsztaty dla rodziców i nauczycieli, debaty.
5. Angażowanie rodziców do czynnego działania na rzecz szkoły i dzieci: udział w wycieczkach, ogniskach, pracach społecznych, pozwalanie na
podejmowanie decyzji i ponoszenie konsekwencji za nie, opiniowanie dokumentów, rodzinny udział w konkursach i występach, organizowanie
imprez szkolnych, wzajemna pomoc, prace remontowe, praca w czwórkach klasowych.
6. Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania szkoły: udział i tworzenie projektów np. tworzenie programów
i dokumentów szkoły, nawiązywanie współpracy z lokalnymi instytucjami wspierającymi proces wychowania, reprezentowanie rodziców
podczas wyboru dyrektora, opiniowanie projektu finansowego szkoły, opiniowanie pracy nauczyciela, pozyskiwanie sponsorów.
7. Zwiększenie satysfakcji ze współpracy ze szkołą: promocja i prezentacja uzdolnień i osiągnięć uczniów oraz rodziców na stronie internetowej,
w prasie lokalnej, promowanie zdolności uczniów podczas Pokazu Talentów, wręczanie dyplomów i podziękowań za współpracę, wręczanie
Tytułu Przyjaciela Szkoły, wyróżnianie na apelach i w środowisku lokalnym.
8. Wdrożenie metod konstruktywnej rozmowy i dyskusji: głosy rodziców, wprowadzenie jasnych zasad wypowiedzi i dyskusji, uwzględnianie
pomysłów, docenianie współpracy rodziców.
9. Budowanie relacji z rodzicami o roszczeniowej postawie wobec szkoły i nauczycieli: pogadanki prowadzone przez specjalistów w sferze
wychowania, akcja informacyjna w formie ulotki z zadaniami i obowiązkami rodziców, rzeczowa rozmowa, wskazywanie błędów w
wychowaniu.
10. Dostrzeganie nawet najmniejszych pozytywnych efektów współpracy – dyplomy, podziękowania, promocja aktywnych rodziców i efektów
działań na stronie internetowej.

VI. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ
1.
2.
3.
4.

Rodzice angażują się w realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
Rodzice czują się odpowiedzialni za efekty pracy szkoły.
Rodzice są zintegrowani z pozostałymi podmiotami działającymi w szkole.
W szkole panuje przyjazny klimat współpracy opartej na partnerstwie i konstruktywnym dialogu.

VII. PLAN DZIAŁAŃ NA ROK 2016/17
Lp. Nazwa
zadania

Opis działania

Termin
realizacji

1

Plan pracy

Opracowanie SPAW.

2.

Rada
Rodziców

3.

Opiekun SU

Szczegółowe
zadania

Osoby
odpowiedzialne

Wskaźnik realizacji

Opracowanie
Wrzesień 2016r. planu.

Nauczyciele,
uczniowie,
rodzice

SPAW

Wybór przedstawicieli
rodziców do Rady
Rodziców.

Na pierwszym
Wrzesień 2016r. spotkaniu rodzice
wybierają swoich
przedstawicieli.

Rada Rodziców, Aktywna
wychowawcy
współpraca,
zaangażowanie
wszystkich członków
poszczególnych
grup.

Wybór opiekunów
przez uczniów.

Wrzesień 2016r. Przeprowadzenie
wyborów na
opiekuna SU.

Dyrektor,
uczniowie

Opiekunowie SU

Źródło
finansowania

4.

Plan pracy

Uczniowie po
konsultacjach
z rodzicami
proponują działania
SU.

Wrzesień 2016r

5.

Obchody
Rok Henryka
Roku Henryka Sienkiewicza – 170.
Sienkiewicza
rocznica urodzin
pisarza.

Listopad 2016r.

6.
7.

Sprzedaż zniczy.

Akcja
„ Znicz”
Zabawa
„Andrzejki”

8.

Mikołajki

9..

Akcja
„Ciasteczko”

-

Zorganizowanie
zabawy andrzejkowej
dla społeczności
szkolnej
z podziałem na grupy
wiekowe.
Prezenty mikołajkowe
dla dzieci.

Październik
2016r.

Listopad 2016r.

Kandydaci do SU
po konsultacjach
z rodzicami
uczestniczą w
przedstawieniu
swoich planów i w
wyborach do SU.
Przeprowadzenie
konkursów,
zorganizowanie
wystawy.
Przeprowadzenie
akcji i sprzedaż
zniczy.
Zespół SPAW:
przygotowanie
sali, dekoracji,
muzyki, zabawy,
poczęstunku.

Grudzień 2016r. Przygotowanie
paczek dla dzieci
i zaproszenie
Mikołaja.

Zorganizowanie akcji Grudzień 2016r. Przygotowanie
zarobkowej.
ciasteczek i
przeprowadzenie
kiermaszu.

Wychowawcy,
Ciekawe
uczniowie,
pracy SU
rodzice, opiekun
SU

działania

Nauczyciel
języka polskiego,
nauczyciel
edukacji
wczesnoszkolnej.
Rodzice,
nauczyciele
i uczniowie
SU, rodzice,
wychowawcy,
wybrani
uczniowie

Konkurs, wystawa

Aktywna
współpraca, dochody
RR
Integracja grup,
udana zabawa

Rada
Rodziców

SU, rodzice,
wychowawcy,
organizacja
szkolna –
„Szkoła
Dzieciom”
Uczniowie, Rada
Rodziców

Integracja
społeczności
szkolnej

Rada
Rodziców

Wspólne działanie
na rzecz szkoły

Rada
Rodziców,
sponsorzy

10.

Jasełka

11.

Zabawa
Zorganizowanie
karnawałowa - zabawy
walentynkowa karnawałowej dla
społeczności szkolnej
z podziałem na grupy
wiekowe.
Pierwszy
Zorganizowanie
Dzień Wiosny Pokazu Talentów.

Luty 2017r.

13.

Kwiecień –
miesiąc
czytelnictwa

14.

15.

12.

Akademia
środowiskowa dla
społeczności
lokalnej.

Grudzień 2016r. Przygotowanie
akademii.

Nauczyciele,
uczniowie,
rodzice

Integracja lokalnego Rada
środowiska
Rodziców

Zespół SPAW:
przygotowanie
sali, dekoracji,
muzyki, zabawy,
poczęstunku.

Rada Rodziców,
wychowawcy,
SU

Integracja grup,
udana zabawa

Marzec 2017r.

Pokaz Talentów.

Nauczyciele,
uczniowie, SU

Wyłonienie
talentów.

Apel szkolny,
czytanie fragmentów
utworów literackich.

Kwiecień
2017r.

Przygotowanie
apelu, czytanie w
grupach
wiekowych.

Nauczyciel –
bibliotekarka SP,
Biblioteka
Publiczna w
Zarszynie

Dzień Rodziny

Spotkanie integracyjne.

Czerwiec 2017r

Przygotowanie
uczniów do
występów,
wspólna zabawa.

Propagowanie
czytelnictwa,
współpraca z
biblioteką publiczną,
poznanie
fragmentów dzieł
literackich
Integracja
środowiska

Uroczyste
zakończenie
roku szkolnego
2016/2017

Uroczysta akademia.

23 VI 2017r.

Przygotowanie
uczniów do
występu i
wykonanie
dekoracji

Dyrektor Szkoły,
Rada Rodziców,
wychowawcy,
uczniowie,
nauczyciele
Nauczyciele
Występ
edukacji
wczesnoszkolnej,
uczniowie,
przedstawiciele
SU

Rada
Rodziców,
sponsorzy

Rada
Rodziców,
Sponsorzy

Rada
Rodziców

16.

Współpraca
z Policją

17.

Współpraca
z Ochotniczą
Strażą Pożarną
w Zarszynie –
„Żyj
bezpiecznie”
Współpraca z
jednostką
wojskową w
Żurawicy
Otwarta sala

18.

19.

20.

Nowe sale,
przygotowanie

Spotkania uczniów
poszczególnych klas
dotyczące
bezpieczeństwa w
szkole i poza nią.
Spotkania
indywidualne,
interwencyjne.
Spotkania, pokazy,
opracowanie projektu.

.
Wrzesień 2016r. Zorganizowanie
i według
spotkań z
potrzeb
policjantem.

Cały rok

Dyrektor Szkoły, Zaznajomienie
uczniów z zasadami
nauczyciel
bezpieczeństwa
wychowania
przedszkolnego

Zorganizowanie
spotkań ze
strażakami,
ćwiczenia
praktyczne.

Dyrektor Szkoły, Propagowanie
bezpiecznych
nauczyciele,
zachowań, znajomość
uczniowie
zasad udzielania
pierwszej pomocy

Spotkania, pokazy

Według potrzeb

Zorganizowanie
spotkań z
żołnierzami.

Dyrektor Szkoły,
nauczyciel –
bibliotekarka SP,

Zaznajomienie
uczniów z ciekawą
tematyką i zasadami
bezpieczeństwa

Wyznaczenie dni
i godzin dostępności
sali gimnastycznej
dla dzieci i rodziców,
podanie do
informacji
(zajęcia społeczne).

Cały rok
szkolny

Dyrektor Szkoły,
nauczyciel WF

Wysoka frekwencja
zainteresowanych,
zadowolenie
uczestników zajęć.
Możliwość
skorzystania z zajęć
sportowych.
Integracja
środowiskowa

Odmalowanie sal
lekcyjnych i korytarzy

Lipiec 2017r.

Sprawdzenie
grafiku wynajmu
sali,
zaplanowanie
zajęć dla dzieci
i rodziców,
podanie
informacji
wszystkim
zainteresowanym.
Zorganizowanie
grupy

Dyrektor Szkoły,
obsługa szkoły,

Ładne, czyste sale
lekcyjne

Dyrektor,
Rada

szkolnych.
pomieszczeń
dla oddziałów
przedszkolnych

remontowej,
zakup farby.

chętni rodzice

Rodziców,
organ
prowadzący

VIII. Program skonsultowany z Radą Rodziców (Uchwała nr 3/2016/2017 z dnia 14.09.2016r.) i Samorządem
Uczniowskim. Podjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 6/2016/2017 z dnia 15.09.2016r.

