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Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki                           
  w Rzeczniowie – Publiczne Gimnazjum 

 
 
 
 

Szkolny Program Aktywnej Współpracy 
 

na lata 2014-2016 
 

 
Obszary współpracy: 
1.Dydaktyka i wychowanie 
2. Organizacja życia szkolnego 
3. Przestrzeń szkolna 
 
 
 
 
Skład zespołu koordynującego (6 RUN): 
 
Uczniowie: Kinga Rogala, Kinga Sierpień 
Rodzice: Ewa Fijas, Agnieszka Boruch 
Nauczyciele: Zbigniew Korycki, Dorota Dąbrowska 
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 Cele programu: 
 
Szkoła wzmacnia współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz 

przedstawicielami innych środowisk poprzez opracowanie, upowszechnienie  oraz 

wcielenie nowatorskich rozwiązań. 

Szczegółowe cele SPAW: 

 rodzice współdziałają ze szkołą w realizacji koncepcji pracy 
 uczniowie i rodzice inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego 

rozwoju ,a także rozwoju szkoły, społeczności lokalnej i włączają w nie innych 
 uczniowie mają wpływ na kształtowanie szkolnej rzeczywistości-nauka 

samorządności 
 uczniowie i rodzice mają wpływ na to, jakie wartości i normy obowiązują w 

szkole 
 zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów, rodziców i innych 

pracowników szkoły w procesie decyzyjnym 
 szkoła kształtuje postawy sprzyjające kooperacji, kreatywności oraz komunikacji 

 
Zasady współpracy 
Podczas realizacji Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy ważne są dla nas 
następujące zasady: 
1. 
Zasada dobrej komunikacji: 

 wszyscy wiedzą, nad czym obecnie pracujemy (termin informowania -tydzień 
przed datą spotkania, uroczystości, imprezy itp.); umieszczamy  
informacje na stronie internetowej-www.rzeczniow.net (stworzenie oddzielnego 
linku dla programu „Szkoła Współpracy”), ściennej gazetce szkolnej, jasno 
określamy granice, których przekraczać nie wolno; dziękujemy na forum 
za pracę, osiągnięcia i pomoc  

 
2. 
Zasada partnerstwa i otwartości:  

 unikamy pośpiechu, krytykanctwa, oceniania osób, a nie problemu;  

 śmiało prezentujemy swoje pomysły, wątpliwości, uwagi -w szkole zostanie 

umieszczona skrzynka pomysłów, do której wszyscy będą mieli swobodny 

dostęp. Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mogli w formie pisemnej zgłaszać 

sugestie dotyczące każdego z aspektów życia szkoły. Co dwa miesiące skrzynka 

będzie otwierana przez opiekuna SU oraz członków SU i Rady Rodziców. 

Komisyjne odczytanie uwag i postulatów. Uwagi personalne przekazane są przez 

komisję osobie, której dotyczą. W takim wypadku komisja zachowuje dyskrecję. 

Postulaty o charakterze ogólnym przekazane do przedstawicieli grup, którzy 

przekazują je na comiesięcznym spotkaniu ogółowi grupy. 

 potrafimy przyznać się do błędu, niewiedzy w danym temacie, nie boimy się 
pytać, wzajemnie się szanujemy. 
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3. 
Zasada wspólnego tworzenia: 
każde przedsięwzięcie szczegółowo planujemy, aby uniknąć nieporozumień; 
wyznaczamy koordynatorów każdego działania; 
określamy każdorazowy sposób przydziału zadań; wypracowujemy kompromisy, 
wyznaczamy grupę osób odpowiedzialnych za podjęcie ostatecznej decyzji złożoną 
z rodzica, ucznia i nauczyciela. 
 
Ponieważ pragniemy, aby atmosfera w naszej szkole sprzyjała współpracy ustanawiamy 
następujące formy komunikacji:  

 wspólne spotkania Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców oraz Rady 
Pedagogicznej - co najmniej 2 razy w roku szkolnym- w październiku 
i czerwcu;  

 zebrania klasowe – wywiadówki – harmonogram spotkań klasowych 
powinien być dostosowany do potrzeb danego zespołu klasowego;  

 zebrania Samorządu Uczniowskiego- raz w miesiącu lub w razie potrzeb  
                   z większą częstotliwością;  

 zebrania Rady Rodziców – w tygodniu poprzedzającym zebrania klasowe 
zgodnie z harmonogramem – z wyłączeniem zebrań wrześniowych;  

 spotkania Samorządu Uczniowskiego z dyrektorem szkoły - co najmniej raz 
na 2 miesiące;  

 rozmowy indywidualne z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem szkolnym 
lub dyrektorem – w razie potrzeb;  

 konsultacje z pedagogiem szkolnym - w miarę potrzeb;  

 dni otwarte szkoły - zgodnie z harmonogramem – ostatni wtorek miesiąca, 

 kontakty telefoniczne - w miarę potrzeb;  
 
 

 
Rada Pedagogiczna w oparciu o wnioski opracowane wspólnie z uczniami i rodzicami 
przygotowuje na początku roku projekty: harmonogramu imprez i uroczystości 
szkolnych oraz terminarza dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, dni 
otwartych i zebrań klasowych z rodzicami. Następnie przedstawia go do konsultacji 
i zatwierdzenia Radzie Rodziców, Radzie Szkoły i Samorządowi Uczniowskiemu.  
W uzasadnionych przypadkach dyrektor oraz wychowawca mogą zmienić terminy 
zebrań.  
Procedura kontaktów rodzic – nauczyciel  
1) Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli 
z rodzicami / opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej szkoły 
zawartej w Szkolnym Programie Wychowawczym.  
2) Kontakty rodziców / opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego 
i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:  
- zebrania z rodzicami,  

- dni otwarte w szkole.  
 



- 4 - 

 

Rodzice / opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym 
harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one 
odbywać się po uprzednim ustaleniu terminu.  
3) W sytuacjach uzasadnionych wychowawca lub nauczyciel organizuje spotkanie 
indywidualne z rodzicami / opiekunami w uzgodnionym terminie.  
4) Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie szkoła.  
Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami w salach lekcyjnych, gabinecie lub 
pokoju nauczycielskim, a nie na korytarzu szkolnym.  
5) Obecność rodziców / opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich 
podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej klasy; listy obecności umieszczane 
są w dzienniku lekcyjnym;  
6) Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami / opiekunami i udzielania 
informacji o uczniu w  czasie trwania lekcji lub podczas dyżuru nauczyciela na przerwie.  
7) Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły kierowane są przez rodziców 
/ opiekunów kolejno do :  
- nauczyciela,  

- wychowawcy,  

- pedagoga, 

- dyrektora szkoły,  

- organu prowadzącego szkołę,  

- organu nadzorującego szkołę.  
 

 

Podejmowanie decyzji we wspólnych sprawach poprzedzone zostanie konsultacjami 
i dyskusją we wszystkich gronach 
a) 
-rodzice na spotkaniu rodziców bez względu na liczbę obecnych,  
- nauczyciele na spotkaniu nauczycieli przy obecności 75% osób, 
- uczniowie wszyscy obecni w dniu konsultacji w klasach, a następnie przedstawiciele 

klas na zebraniu samorządu uczniowskiego przy obecności 80% członków 

b) 
-stateczne decyzje po wysłuchaniu wszystkich stron (głos zabierają najpierw uczniowie, 
później rodzice, na końcu nauczyciele) na wspólnym spotkaniu przedstawiciele RUN 
podejmują w drodze negocjacji aż do osiągnięcia consensusu. W przypadku, gdy będzie 
niemożliwe osiągnięcie 
konsensusu, wówczas zostanie przeprowadzone tajne głosowanie i większością głosów 
decyzja zostanie podjęta. 
We współpracy wszystkie grupy zobowiązują się do wzajemnego szacunku, 
współdziałania na zasadzie równych praw i obowiązków oraz tworzenia klimatu 
pozytywnej motywacji tak, aby każdy członek społeczności szkolnej chętnie 
i dobrowolnie brał udział we współdziałaniu 
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Klub Turystyczny 

Obszar-organizacja życia szkolnego 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

  było realizowane 

   X           nigdy nie było realizowane  

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

Działanie będzie polegać na przybliżeniu dzieciom, rodzicom, nauczycielom różnych form 

uprawiania turystyki: turystyki pieszej, rowerowej. Projekt zakłada aktywny udział 

w rajdach, wycieczkach rowerowych i innych imprezach turystycznych z udziałem 

młodzieży, rodziców i nauczycieli. Przy okazji realizacji uczestnicy poznawać będą walory 

turystyczne części gminy Rzeczniów i najbliższego regionu. 

Każda wyprawa poprzedzona będzie spotkaniem organizacyjnym, na którym uczestnicy 

zostaną zapoznani z regulaminem oraz opracują wspólnie program.  Na zakończenie 

imprezy odbędzie się biesiadowanie przy ognisku i piosence turystycznej. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Bezpieczne zachowanie się i poruszanie się po drogach uczestników rajdu. 

Wzmocnienie więzi między uczestnikami wyjazdu. 

Wyniki ankiety wśród uczestników 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

 

Kto to zrobi?  

- poszczególne 

zadania powinni 

realizować 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

 

Do kiedy trzeba 

to zrobić?  
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Konsultacje z rodzicami i uczniami 

w sprawie potrzeby stworzenia koła 

turystycznego 

 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

Do 23.09.2014  

Powołanie Szkolnego Koła PTTK 

 

 

Dyrektor 01.10.2014 

Wycieczki rowerowe -szlakiem walk 

partyzanckich 

-zorganizowanie spotkania przy ognisku 

z  partyzancką opowieścią w tle 

(spotkanie z najstarszymi mieszkańcami 

miejscowości-świadkami historii) 

 

Nauczyciele 

 

Rodzice  

Do 30.10.14 r. 

 

 

Wyjazdy na lodowisko lub narty 

- Zorganizowanie autokaru, biletów, 

posiłku 

 

 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

30.01.2015 

Wycieczka rowerowa do Bałtowa 

- Opracowanie trasy wycieczki, (punktów 

przystankowych), 

 zorganizowanie posiłku 

 

 

 

Uczniowie 

 

Rodzice 

Do 15.06.2015 

 

 

 

Konkurs mój region – piękne miejsce 

 

Uczniowie wspólnie 

Do 30.04.2015 
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na Ziemi. 

opracowanie regulaminu konkursu 

i zadań,  

 

przygotowanie nagród,  

zorganizowanie wystawy prac 

 

z nauczycielami 

Rodzice 

Nauczyciele wspólnie 

z uczniami 

Rajd pieszy–flora i fauna naszych lasów  

Opracowanie trasy rajdu 

Przygotowanie kart pracy 

(rozpoznawanie gatunków drzew 

i krzewów) 

Przygotowanie prezentacji z rajdu 

 

Rodzice 

 

Nauczyciel 

Uczniowie 

Do 30.04.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa/ tytuł wspólnego działania 

Dzień Języków Obcych 

Obszar –dydaktyka i wychowanie 

 
W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

x  było realizowane ( ale bez udziału rodziców) 

                  nigdy nie było realizowane  

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 
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      Uczniowie, rodzice i nauczyciele przygotują Dzień Języków - czyli spotkanie 
z językiem i kulturą innych krajów. Każda klasa przygotuje metodą projektu prezentację 
o wylosowanym kraju. Wyobraźnia, zaangażowanie i kreatywność uczniów wznoszą się 
na wyżyny rzadko obserwowane  w takiej skali na zwykłych lekcjach. Siłą napędową jest 
rywalizacja pomiędzy klasami. Nagroda w postaci wyjazdu na tradycyjny włoski placek 
dla ubogich, zwany szumnie Pizza działa na zmysły. Oczywiście żywioł tych rozmiarów 
musi mieć swoje ramy o które zatroszczą się znacznie wcześniej nauczyciele języków 
obcych tworząc regulamin, oraz wspomagają klasy i wychowawców w trakcie 
przygotowań. Kolejność ma znaczenie więc ustalona zostanie na podstawie losowania. 
 

Po czym poznamy, że się udało? 

Zadowolenie wszystkich uczestników ( uczniów, rodziców i nauczycieli) 

Chęć uczestnictwa w następnych edycjach. 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

- poszczególne 

zadania powinni 

realizować 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić?  

 

Konsultacje wśród uczniów, rodziców 

i nauczycieli na temat przebiegu 

uroczystości. 

 

 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

 

do 31.03.2015 r.  

 

Regulamin 

 

Opracowanie scenariusza dla każdej klasy 

 

 

 

 

 

Nauczyciele języków 

obcych 

Wychowawcy 

we współpracy 

z językowcami, 

rodzicami oraz 

uczniami. 

 

 

 

do 02.04.2015 r. 

 

 

 

Przygotowanie dekoracji , przekąsek Uczniowie  
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charakterystycznych dla danego kraju Rodzice do 10.06.2015r. 

Publiczna prezentacja przez poszczególne 

klasy. 

Ocenianie występów za pomocą punktów 

( fasolek wrzucanych do puszki) oddanych 

na daną klasę. 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

10.06.2015r. 

Zamieszczenie przebiegu  uroczystości 

na stronie internetowej szkoły. 

Nauczyciel 

informatyki 

do 12.06.2015r. 

Wyjazd-nagroda do pizzerii dla 
zwycięskiej klasy i ich rodziców 
 

Wychowawca klasy 
Dyrektor 
Rodzice 
 

 
do 20.06.2015r. 

 
 
 
Nazwa/ tytuł wspólnego działania 

10-lecie nadania imienia naszej szkole 

Obszar-dydaktyka i wychowania  

 - organizacja życia szkolnego 

 
W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

     było realizowane  

               x   nigdy nie było realizowane  

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

19 marca będziemy obchodzić w naszej szkole Dzień Patrona . W bieżącym roku mija 

dziesiąta rocznica nadania Zespołowi Szkół w Rzeczniowie imienia 

ks. prof. Józefa Pastuszki. Uroczystości rozpocznie msza św. odprawiona w miejscowym 

kościele. Następnie z udziałem zaproszonych gości, rodziców, pracowników szkoły i całej 

społeczności uczniowskiej odbędzie się akademia pod hasłem: „Żyć prawdą i miłością, 

dostrzegać piękno i dążyć do mądrości”. Montaż słowno-muzyczny zaprezentują 

uczniowie gimnazjum . Rodzice stworzą księgę absolwentów, w której wszyscy,  którzy 

ukończyli naszą szkołę, będą umieszczać wpisy dotyczące ich dalszych losów. 

Po czym poznamy, że się udało? 
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Uroczystość przebiegnie zgodnie z planem,   ? liczbie osób  biorących udział 

w uroczystościach. 

Zadowolenie wszystkich uczestników ( uczniów, rodziców i nauczycieli) i zaproszonych 

gości. 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

- poszczególne 

zadania powinni 

realizować 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić?  

 

Konsultacje wśród uczniów, rodziców 

i nauczycieli na temat przebiegu 

uroczystości, listy zaproszonych gości, 

scenariusza akademii; przydział 

czynności, wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za poszczególne 

zadania. 

 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

 

do 25.11.2014 r.  

 

Opracowanie strony graficznej zaproszeń 

i ich przygotowanie, 

 

Umieszczenie zaproszenia dla 

absolwentów naszej szkoły na stronie 

internetowej 

 

Dostarczenie zaproszeń 

Opracowanie scenariusza akademii, 

przydział ról,   

 

Nauczyciel plastyki                    

i informatyki  

 

Nauczyciel 

informatyki 

 

Uczniowie 

Nauczyciele 

 

do 19.12.2014 r. 

 

 

Przygotowanie dekoracji  Uczniowie 

Rodzice 

 

do 18.03.2015r. 

Uroczystości w kościele i w szkole Uczniowie 19.03.2015r. 
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Założenie i umieszczanie wpisów 

w Księdze Absolwentów 

Rodzice 

Nauczyciele 

Rodzice 

Zamieszczenie przebiegu  uroczystości 

na stronie internetowej szkoły 

Nauczyciel 

informatyki 

do 22.03.2015r. 

 
 
 
 
Festyn rodzinny 

Obszar-organizacja życia szkolnego 
W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

x  było realizowane (  sponsorem i pomysłodawcą był Urząd Gminy) 

                  nigdy nie było realizowane  

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

W Festynie wezmą udział uczniowie naszej szkoły, ich rodzeństwo , rodzice  i nauczyciele. 

   Festyn będzie składał się z trzech części: 

I. Konkurencje indywidualne – zbieranie punktów na poszczególnych stacjach przez 
dzieci i rodziców, rywalizacja o puchar dla rodziny , która zdobędzie najwięcej 
punktów. 

II. Współzawodnictwo między uczniami, rodzicami i nauczycielami. 
III. Wspólna biesiada – ognisko 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Duża liczba uczestników i  rodzin biorących udział w festynie. 

Zadowolenie wszystkich uczestników ( ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli) 

Chęć uczestnictwa w następnych zawodach. 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

- poszczególne 

zadania powinni 

realizować 

Do kiedy trzeba 

to zrobić?  
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uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

 

Konsultacje wśród uczniów, rodziców 

i nauczycieli na temat przebiegu 

uroczystości; wyłonienie zespołu 

odpowiadającego za koordynowanie 

zadanie 

 

 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

 

do 04.05.2015 r.  

 

Opracowanie planu , szczegółowy 

przebieg  

 

 

 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

i uczniowie 

 

do 17.05.2015 r. 

 

 

Pozyskanie sponsorów – zgromadzenie 

środków na sfinansowanie imprezy. 

Rodzice 

Nauczyciele 

Do 25.05.2015r. 

Przygotowanie konkurencji sportowych 

dla nauczycieli i uczniów. 

Przygotowanie konkurencji sportowych 

dla rodziców i uczniów. 

Przygotowanie konkurencji sportowych 

dla nauczycieli i rodziców. 

Rodzice 

 

Nauczyciele  

 

Uczniowie  

 

do 30.05.2015r. 

 

 

Zawody i rozgrywki sportowe. 

Ocenianie przez jury w składzie: 

2 rodziców, 2 uczniów, 2 nauczycieli. 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

01.06.2015r. 

Przygotowanie ogniska. 

Pieczenie kiełbasek . 

Przygotowanie części wokalnej. 

Uczniowie 

Nauczyciele  

Rodzice 

 01.06.2015r. 
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Nazwa/ tytuł wspólnego działania 

Skrzynka pomysłów 

Obszar-przestrzeń szkoły 

 
W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

      było realizowane  

                x  nigdy nie było realizowane  

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? 

W szkole zostanie umieszczona skrzynka, do której wszyscy będą mieli swobodny dostęp. 

Uczniowie, rodzice i nauczyciele będą mogli w formie pisemnej zgłaszać sugestie 

dotyczące każdego z aspektów życia szkoły. Co dwa miesiące skrzynka będzie otwierana 

przez opiekuna SU oraz członków SU i Rady Rodziców. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Zgłaszanie pomysłów przez uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Możliwość wdrożenia pomysłów. 

Satysfakcja, zadowolenie z realizacji zadań. 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi?  

- poszczególne 

zadania powinni 

realizować 

uczniowie, rodzice, 

nauczyciele 

Do kiedy trzeba 

to zrobić?  

 

Konsultacje wśród uczniów, rodziców 

i nauczycieli na temat realizacji pomysłu. 

 

 

Uczniowie 

Rodzice 

Nauczyciele 

 

 

do 15.12.2014 r.  
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Wykonanie skrzynki i umieszczenie jej 

w widocznym miejscu. 

 

Rodzice do 19.12.2014 r. 

 

Poinformowanie rodziców, uczniów 

i nauczycieli o zasadach korzystania 

ze skrzynki. 

Nauczyciele Do 14.01.2015r. 

Regularne otwieranie skrzynki 

i podejmowanie działań, które umożliwią 

rozwiązanie zgłaszanych propozycji. 

Rodzice 

Nauczyciele  

Uczniowie  

 

co dwa miesiące 

od  połowy marca 

 

 
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH SPAW PODCZAS  UROCZYSTOŚCI 
ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015-SPRAWOZDANIE W FORMIE 
PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ 
 
W roku następnym: 

 Aranżacja „Kącika aktywnej przerwy” 
 Wigilie klasowe z czynnym udziałem rodziców 
 Rajd rowerowy  
 „Dzień truskawki” 
 


