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SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY
na lata 2017 – 2019
„PRZYJAZNA I TWÓRCZA SZKOŁA”
Szkolny Program Aktywnej Współpracy (SPAW) jest dokumentem wewnątrzszkolnym,
który został wdrożony w szkole po raz pierwszy w latach 2014-2016, jako podsumowanie
udziału naszej szkoły w projekcie "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły."
W październiku i listopadzie 2016 r. program został poddany ewaluacji. Propozycje
zmian do programu były zgłaszane przez uczniów, rodziców i nauczycieli, poprzez wrzucanie
kartek z pomysłami do urny znajdującej się na parterze szkoły. Prowadzone były również
konsultacje i rozmowy z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
Zespół zadaniowy, uwzględniając zgłoszone propozycje i sugestie, dokonał modyfikacji
programu, który będzie realizowany w szkole w latach 2017-2019.
Nadrzędnym celem programu jest dalsze wzmocnienie współpracy uczniów, rodziców
i nauczycieli. Poprzez zaplanowane działania chcemy zaprosić każde dziecko i jego rodziców do
wspólnej rozmowy, zabawy, wyrażania własnego zdania i współodpowiedzialności za to, co
dzieje się w naszej szkole. Mamy nadzieję, że realizacja zmodyfikowanego programu
w kolejnych latach przyczyni się do tego, iż nasza „Trójka” będzie jeszcze bardziej przyjazna
i twórcza.
1. Cele SPAW:
 wypracowanie przyjaznego klimatu współpracy, opartego na partnerstwie i rzeczywistym
dialogu;
 wzmocnienie aktywnej, systematycznej współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami
i nauczycielami;
 rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców i nauczycieli za efekty
kształcenia i wychowania;


wspieranie samorządności uczniów oraz ich aktywności w podejmowaniu różnorodnych
inicjatyw na rzecz szkoły i lokalnej społeczności;
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 stworzenie warunków umożliwiających planowanie i podejmowanie przez uczniów
i rodziców ciekawych inicjatyw dotyczących różnych obszarów pracy szkoły;
 integracja rodziców, uczniów i nauczycieli.
2. Zasady współpracy:
 zasada partnerstwa, szacunku i dialogu pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami;
 zasada pozytywnej motywacji;
 zasada jedności oddziaływań;
 zasada aktywnej i systematycznej współpracy;
 zasada otwartości na różnorodne pomysły i inicjatywy,
 zasada wypracowywania kompromisów w celu unikania nieporozumień.

3. Sposoby komunikacji:
 wspólne spotkania Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej co
najmniej dwa razy w roku szkolnym;
 zebrania klasowe wg harmonogramu zawartego w terminarzu oraz przedstawionego na
stronie internetowej szkoły. Zebrania ustalane są na cały rok szkolny, a ich terminy
podawane rodzicom na początku września. Godziny zebrań dostosowane są do potrzeb
rodziców danej klasy;
 zebrania Samorządu Uczniowskiego- co najmniej raz w miesiącu;


zebrania Rady Rodziców – co najmniej raz na dwa miesiące, wg harmonogramu
ustalanego na początku roku szkolnego. Informacja o terminie zebrania zamieszczana jest
na stronie internetowej szkoły w linku Rada Rodziców, a dodatkowo na tydzień przed
ustalonym wcześniej terminem zebrania wysyłany jest z sekretariatu szkoły mail
zapraszający na spotkanie;

 spotkania Samorządu Uczniowskiego z dyrektorem szkoły - co najmniej raz na dwa
miesiące;
 rozmowy indywidualne z nauczycielem, wychowawcą, wicedyrektorem lub dyrektorem –
w razie potrzeb;
 konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym - w miarę potrzeb;
 Drzwi Otwarte - zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w terminarzu, ustalonym na
początku roku szkolnego;
 kontakty za pośrednictwem e-dziennika- na bieżąco;


kontakty telefoniczne z dyrekcją, sekretariatem, wychowawcami klas- w miarę potrzeb;
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 tablica informacyjna na parterze szkoły;
 komunikacja za pomocą strony internetowej szkoły: sp3szamotuly.pl oraz BIP szkoły;
 wymiana informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp3_szam@o2.pl lub
dyrektor.sp3_szam@o2.pl;
 dyżur dyrektora szkoły dla rodziców- termin podawany na początku roku szkolnego za
pośrednictwem wychowawców klas oraz na stronie internetowej szkoły.
4. Obszary współpracy:
 dydaktyka i wychowanie,
 organizacja życia szkoły,
 przestrzeń szkolna.
5. Działania proponowane w poszczególnych obszarach:
DYDAKTYKA I WYCHOWANIE


włączanie rodziców w prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jako ekspertów
z danej dziedziny wiedzy;



realizowanie w szkole inicjatyw zgłaszanych przez rodziców i uczniów;



współorganizowanie wycieczek, Zielonych Szkół, imprez oraz uroczystości klasowych
i szkolnych: Bal Absolwentów, Pasowanie na Ucznia, Pasowanie na Przedszkolaka,
Pasowanie na Czytelnika, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Turniej o Złotą, Srebrną
i Brązową Skakankę, Mikołajki, Dzień Rodzinki, Wigilia, Jasełka, Dzień Matki, Dzień
Ojca, Dzień Dziadka i Babci, Dzień Pluszowego Misia i innych w miarę potrzeb;



współorganizowanie Jubileuszu 60-lecia Szkoły, Święta Szkoły, rajdów turystycznych,
pikników,

loterii,

wyjazdów

na

lodowisko,

imprez

sportowych

i konkursów;


współorganizowanie Festiwalu Talentów- prezentacja talentów literacko -artystycznomuzycznych;



cykliczne wydawanie publikacji zawierających twórczość uczniowską, tematycznie
związaną ze szkołą, patronem szkoły Adamem Mickiewiczem oraz innymi autorami
literatury dziecięcej;



współorganizowanie wieczornego Festiwalu Filmowego, rozgrywek FIFA;
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pomoc w organizowaniu wyjazdów na festiwale, konkursy, przeglądy (rodzice);



baliki i dyskoteki dla oddziałów przedszkolnych, klas I-III oraz dyskoteki dla klas
starszych;



Dzień Szalonej Integracji poprzez Sport i Zabawę- impreza ogólnoszkolna;



uchwalanie przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego
Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły;



opiniowanie programów, dokumentów szkolnych;



współorganizowanie projektów edukacyjnych, innowacji pedagogicznych;



konsultowanie zestawu podręczników szkolnych dla poszczególnych klas;



konsultowanie nagród dla uczniów kończących szkołę;



nadawanie tytułu Honorowy Obywatel Szkoły, Najlepszy Sportowiec Szkoły (uczniom),
Przyjaciel Szkoły (rodzicom, sponsorom).

ORGANIZACJA ŻYCIA SZKOŁY


przeprowadzanie debat dla rodziców, uczniów i nauczycieli;



wspólne ustalanie godzin pracy świetlicy szkolnej oraz szkolnej biblioteki;



wspólne tworzenie dokumentów szkolnych, opracowywanie regulaminów i procedur
szkolnych;



konsultowanie terminów organizacji na terenie szkoły kiermaszów używanych
podręczników (dotyczy klas nieobjętych bezpłatnymi podręcznikami);



opiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych;



wspólne ustalanie

godzin opieki nad dziećmi w czasie przerw świątecznych i dni

wolnych od zajęć dydaktycznych;


współorganizowanie uroczystości szkolnych, imprez klasowych, wycieczek;



współorganizowanie pogadanek, prelekcji, warsztatów- w miarę potrzeb ;



współorganizowanie loterii fantowych, akcji charytatywnych– w miarę potrzeb;



wyrażanie opinii- ocena dorobku zawodowego za okres stażu, ocena pracy nauczyciela,
opiniowanie planu finansowego, projektu organizacji pracy szkoły (Rada Rodziców);



opiniowanie propozycji zajęć dodatkowych;
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konsultowanie oferty zajęć pozalekcyjnych;



współdecydowanie o programach i projektach zewnętrznych, realizowanych w szkole,
m.in. „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Nie pal przy mnie proszę”,
„Fluoryzacja”, „Akademia Siatkówki”, „Akademia Sparty”, ,,Akademia Tenisa'' itp.;



konsultacje dotyczące przygotowania szkoły do reformy systemu edukacji.

PRZESTRZEŃ SZKOLNA
 wykonanie graffiti w szatniach- boksach uczniów;
 odnowienie gier wielkogabarytowych na boisku szkolnym;


konsultacje dotyczące aranżacji sal lekcyjnych i wyposażenia ich w pomoce dydaktyczne
oraz przygotowania pracowni przedmiotowych dla klas 7 i 8.

 dalsze wnioskowanie o rozbudowę bazy szkolnej i sportowej;
 wspólne prace artystyczne i zabawy np. fotografowanie, karaoke, aerobik...;
 zorganizowanie Dnia FIT- rodzinne konkurencje sportowe;

6. Ewaluacja programu
Program będzie podlegał ponownej ewaluacji, która zostanie przeprowadzona pod koniec
2018 roku. Za przeprowadzenie ewaluacji odpowiedzialny będzie zespół zadaniowy złożony
z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli. Uzyskane informacje i propozycje posłużą do
modyfikacji programu i zaplanowania dobrych praktyk na kolejne lata.

Szamotuły, dn. 12 stycznia 2017 r.

Dokument został zatwierdzony do realizacji uchwalą Rady Pedagogicznej nr 17/2016/2017
z dnia 19 stycznia 2017 r.
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