
SPAW 

Szkolny Program Aktywnej Współpracy 

w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. KEN w Siedlcach 

na lata szkolne 2015/2016 – 2016/2017 
 

Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy uczeń, każdy rodzic i 

każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia 

się i zabawy. 

 

SKŁAD  ZESPOŁU  KOORDYNUJĄCEGO 

( 11 RUN): 

 

 Rodzice: Agnieszka Dmowska, Iwona Wysokińska, Waldemar Maciołek 

 Uczniowie: Karolina Kobylińska, Aleksandra Lipińska, Patrycja Łukaszuk,                          

   Katarzyna Paczóska, Julia Wasiluk 

 Nauczyciele: dyr. Magdalena Olszewska-Silna, Urszula Borkowska, Beata Pniewska 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY RUN: 

 zaangażowanie wszystkich 

 konsekwencja w działaniu i systematyczność 

 zdanie uczniów jest tak samo ważne jak nauczycieli i rodziców 

 współpraca 

 wszystkie pomysły szkoły będą rozpatrzone przez RUN 

 

CELE WSPÓŁPRACY: 

 Doskonalenie form i zasad wzajemnej współpracy, integracja wszystkich podmiotów 

 Wypracowanie przyjaznego klimatu współpracy opartego na partnerstwie i rzeczywistym 

dialogu 

 Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka  

zależy od wspólnie realizowanych działań przez dom i szkołę 

 Pobudzanie do aktywności społecznej ucznia, rodzica i nauczyciela 

 

SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY (SPAW) ZAWIERA TRZY 

GŁÓWNE OBSZARY: 

 Dydaktyka i wychowanie 

 Organizacja życia szkoły 

 Przestrzeń szkoły 

 



W tych obszarach proponujemy następujące działania: 

 
Dydaktyka i wychowanie: 

 Pokaż swój talentów, 

 Festiwal Projektów Edukacyjnych, 

 Papieskie kremówki, 

 Wieczór poezji i muzyki, filmu, 

 Wspólne wyjścia do kina, teatru, 

 Wspólne imprezy sportowe – rajd rowerowy, ognisko,  

 Spotkania tematyczne z ciekawymi ludźmi, 

 Wspólne organizowanie przedsięwzięć ogólnoszkolnych typu przedstawienie,  

festiwal, projekt, kiermasz itp., 

 Prezentacja zawodów przez rodziców,  

 Wycieczki edukacyjne, do zakładów pracy, 

 Nauka samorządności – wycieczka do Urzędu Miasta,  

 Lekcje otwarte dla rodziców. 

 

Organizacja życia szkoły: 

 Powołanie Rady Rodziców, 

 Zapraszanie na zebrania RR przewodniczącego SU i opiekunów SU, 

 Okresowe debaty rodziców, uczniów i nauczycieli metodą Open Space, 

 Wybór opiekuna samorządu uczniowskiego w drodze demokratycznego glosowania, 

 Konsultowanie menu stołówki,  

 Giełda pomysłów, 

 Wspólne tworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

 Pozyskiwanie sponsorów, 

 Zebrania z rodzicami, ogólne, grupowe i indywidualne (ankiety, pogadanki, zajęcia 

warsztatowe, prelekcje, wykłady, prezentacje), 

 Wielokanałowy przepływ informacji (plakaty, ogłoszenia, ulotki;  kontakt 

elektroniczny: sms, dziennik elektroniczny, e-mail, strona internetowa szkoły; 

artykuły w prasie), 

 Stworzenie miłej atmosfery spotkań, przyjazne miejsce i sposób prowadzenia podczas 

zebrań ogólnych z rodzicami, konsultacji. 

 

Przestrzeń szkolna: 

 Remont sali jako sposób na integrację uczniów, rodziców i wychowawcy, 

 Szafki w szatniach, 

 Cichy kącik do nauki, 

 Skrzynka pomysłów, 

 Zamontowanie informacyjna telewizji wewnętrznej Inter Cars. 

 

 

 



OPIS DZIAŁAŃ DO REALIZACJI: 
 

Lp. Rodzaj działania Forma/metoda 

realizacji działania 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

1. Powołanie Rady 

Rodziców 

spotkanie Dyrektor szkoły wrzesień 

2. Wspólne tworzenie 

oferty zajęć 

pozalekcyjnych 

spotkanie RUN wrzesień 

3. Wybór opiekuna 

samorządu 

uczniowskiego 

demokratyczne 

wybory opiekuna 

przez uczniów 

Dyrektor szkoły wrzesień 

4. Debaty metodą Open 

Space - bieżące sprawy 

szkoły, nowe pomysły, 

wyznaczanie kierunków 

działań, konsultacje np. 

w sprawie Statutu szkoły, 

Zasad Oceniania 

Wewnątrzszkolnego 

Programu 

Wychowawczego 

Programu  Profilaktyki, 

itp. 

 

debata, zebranie, 

konsultacje 

zespół Open 

Space: 

dyrektor szkoły 

przewodniczący 

SU  

pedagog szkolny 

 

 

dwa razy w 

roku 

5.  IV Rajd Rowerowy rajd p. Wojtowicz, 

nauczyciele 

październik 

6. Papieskie kremówki kiermasz RUN 

Wolontariat  

p. A. Karpińska 

październik 

7. Wspólne organizowanie 

przedsięwzięć 

ogólnoszkolnych typu 

przedstawienie, festiwal, 

kiermasz, projekt itp. 

kiermasz, festiwal, 

projekt 

RUN 2 razy w roku 

8. Spotkania świąteczne  

dla uczniów, nauczycieli 

i rodziców 

spotkanie RUN 

Dyrektor szkoły 

grudzień 

kwiecień 

9. Spotkania tematyczne z 

ciekawymi ludźmi (np. 

nauczyciel języka 

migowego, pisarz, 

podróżnik) 

zajęcia warsztatowe RUN  raz w 

semestrze 

10. Zapraszanie na zebrania 

Rady Rodziców 

przewodniczącego i 

zastępcę SU oraz 

opiekunów SU 

spotkanie Dyrektor szkoły, 

Przewodniczący 

RR 

wg terminarza 

zebrań Rady 

Rodziców 

11. Wieczór poezji, muzyki i wieczorek muzyczno- RUN                       raz w 



filmu literacki, filmowy p. M. Rudnicka 

p. K. 

Manuszewska 

 

semestrze 

12. Festiwal Projektów 

Edukacyjnych 

festiwal RUN                      

p. A. Karpińska 

nauczyciele 

kwiecień 

13. Organizowanie 

wspólnych imprez 

sportowych (np. rajd 

rowerowy, ognisko) 

impreza plenerowa RUN kwiecień maj 

14. Wspólne wyjścia do 

kina, teatru 

filmy, spektakle RUN wg repertuaru 

15. Prezentacja ciekawych 

zawodów przez 

rodziców, wycieczki 

edukacyjne 

wycieczki do 

zakładów pracy, 

spotkania z 

przedstawicielami 

różnych zawodów 

nauczyciele 

rodzice 

cały rok 

16. Zapraszanie rodziców 

jako ekspertów na zajęcia 

lekcyjne 

spotkania nauczyciele cały rok 

17. Nauka samorządności. wycieczka do Urzędu 

Miasta 

nauczyciele II semestr 

18. Lekcje otwarte dla 

rodziców 

lekcja nauczyciele 2 razy w 

semestrze 

19. Informacja o jadłospisie 

stołówki na stronie 

internetowej szkoły 

dokument intendent 

SU 

na bieżąco 

20. Stworzenie „Skrzynki  

pomysłów” 

skrzynka pomysłów SU cały rok 

21. Pozyskiwanie sponsorów spotkania nauczyciele 

rodzice 

cały rok 

22. Zebrania z rodzicami, 

ogólne, grupowe i 

indywidualne 

ankiety, pogadanki, 

zajęcia warsztatowe, 

prelekcje, wykłady, 

prezentacje 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

cały rok 

23. Wielokanałowy przepływ 

informacji. 

plakaty, ogłoszenia, 

ulotki; kontakt 

elektroniczny: sms, 

dziennik 

elektroniczny, e-mail, 

strona internetowa 

szkoły; artykuły w 

prasie 

RUN cały rok 

24. Stworzenie miłej 

atmosfery podczas 

spotkań, przyjazne 

miejsce i sposób 

prowadzenia zebrań 

ogólnych z rodzicami 

zebrania 

konsultacje 

nauczyciele 

wychowawcy 

cały rok 



oraz konsultacji 

25. Remont sali lekcyjnej 

jako sposób na integrację 

uczniów, rodziców i 

wychowawcy. 

remont sal wychowawcy klas wg potrzeb 

26. Szafki dla uczniów w 

szatniach 

zakup szafek Rada Rodziców 

sponsorzy 

wg 

możliwości 

finansowych 

27. Organizacja kącika do 

nauki 

wydzielenie miejsca RUN wg 

możliwości 

lokalowych 

szkoły 

28. Informacyjna telewizja 

wewnętrzna Inter Cars 

zamontowanie 

monitorów na 

korytarzach w celu 

wyświetlania 

aktualności 

szkolnych 

Dyrektor szkoły 

RUN 

wg 

możliwości 

finansowych 

szkoły 

 

SKŁAD  ZESPOŁU  KOORDYNUJĄCEGO 

 

 Rodzice:  

Agnieszka Dmowska     ................................................. 

Iwona Wysokińska        ................................................. 

Waldemar Maciołek      ................................................. 

 Uczniowie:  

Karolina Kobylińska     ................................................. 

Aleksandra Lipińska     ................................................. 

Patrycja Łukaszuk         .................................................                         

Katarzyna Paczóska      ................................................. 

Julia Wasiluk                ................................................. 

 Nauczyciele:  

Magdalena Olszewska-Silna  ....................................... 

Urszula Borkowska                .......................................     

Beata Pniewska                      ....................................... 

 

 


