Szkolny Program Aktywnej Współpracy
SPAW
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Sosnowcu - Gimnazjum nr 18
na lata 2014 – 2016

Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każdy rodzic, każdy
uczeń, i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej pracy, rozmowy, uczenia się,
zabawy.
Szkolny Program Aktywnej Współpracy jest dokumentem
podsumowującym udział naszej szkoły w projekcie: ,,Szkoła współpracy. Uczniowie
i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.”
Okres realizacji programu – 2 lata ( rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 )

I Skład zespołu promującego ( 6 RUN):
Rodzice:
Małgorzata Zaręba
Andrzej Porada, Iwona Wardyń
Przedstawiciele Rady Rodziców

Uczniowie:
Zuzanna Grzanka
Piotr Nowak
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
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Nauczyciele:
.Elżbieta Mazuga – Niewiara –wicedyrektor, nauczyciel
Joanna Kilian – nauczyciel

II Zasady współpracy RUN:
 Zbieramy pomysły.
 Wyrażamy opinie, słuchamy siebie nawzajem.
 Decydujemy wspólnie w zespołach przedmiotowych.
 Dzielimy się zadaniami, obowiązkami.
 Angażujemy się wszyscy we wspólnie zaplanowane do realizacji zadania,
zgodnie z podziałem zadań.
 Zdanie uczniów jest tak samo ważne jak nauczycieli i rodziców.
 Wybieramy pomysły demokratycznie.
. Ewaluujemy program jeden raz w roku.

III Cel SPAW:
 Angażowanie Rodziców, Uczniów, Nauczycieli do uczestnictwa w życiu
szkoły i współtworzenia jej wizerunku.
 Stworzenie warunków umożliwiających aktywizację każdego członka
społeczności szkolnej.
 Rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów zgodnie z ich potrzebami.

IV Działania w poszczególnych obszarach:
Organizacja pracy szkoły:
- konsultacje w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim
na temat planowanego jubileuszu,
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- poszukiwanie sponsorów,
- stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych,
- przygotowanie festynu środowiskowego -,, Majówki z Prusem”,
- elektroniczny kontakt nauczycieli z rodzicami, uczniami,
- ,skrzynka pomysłów”,
- zmiana ,,obsługi: radiowęzła”- muzyka w czasie przerw,

Dydaktyka i wychowanie
- ustalenie harmonogramu obchodów jubileuszowych,
- wyznaczenie zadań w ramach przygotowań obchodów,
- powołanie liderów zespołów i członków ( grupy rodziców i uczniów) realizujących
wyznaczone zadania (zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej w dniu 5 XI 2014 r.).
- integracja rodziców w ramach klas,
- ustalenie cyklów warsztatów, prelekcji dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

Przestrzeń szkoły
- odpoczynek i rekreacja uczniów w czasie przerw lekcyjnych – stoliki i ławki na korytarzach,

- wspólnie dbamy o teren wokół szkoły- ( sprzątanie terenu kilka razy w roku),
- zagospodarowanie szkolnego patio- umożliwienie uczniom wyjścia na świeże
powietrze w czasie przerw ,
- zagospodarowanie toalet szkolnych ( lustra, papier - toalety, szatnie w-fu),
- szkolna maskotka na mecze klas sportowych.
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V Szczegółowy opis działań.
Przygotowania do obchodów jubileuszu 100- lecia III Liceum Ogólnokształcącego im.
Bolesława Prusa w Sosnowcu w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu
w roku szkolnym 2014-2015

ZADANIA W
ZAKRESIE

1.Organizacja

Zatwierdzono na
konferencji Rady
Pedagogicznej
5 XI 2014r.

2.Kultywowanie
tradycji

DZIAŁANIA

ODPOWIEDZIALNI

TERMINY

a)powołanie komitetu
organizacyjnego:
honorowego,
właściwego,
b) określenie terminów,
kierunków prac, osób
odpowiedzialnych

DYREKTOR,
L.ŚLIWIŃSKI,
J. SROKA

IX 2014

c) pozyskanie środków
od władz miasta,
sponsorów
a) wizyta na grobach
osób związanych ze
szkołą
b) msza święta za
zmarłych ,,Prusaków”

X / XI 2014
na bieżąco
L.ŚLIWIŃSKI,
R. HARTEL,
K. NARSKA,
UCZNIOWIE

29 X 2014
Zrealizowane

DYDAKTYKA

4 XI 2014
Zrealizowane

c )imienna tablica
pamiątkowa
upamiętniająca
poległych za ojczyznę

ABSOLWENCI

IX 2015

d) monografia szkoły

JERZY KLUZA

V 2015

LESZEK ŚLIWIŃSKI,
RODZICE ,UCZNIOWIE

IX 2015

a)konferencja z
popularnonaukowa udziałem osób
związanych ze szkołą a
prowadzących
działalność naukową
b)konkurs wiedzy o
życiu i twórczości
B. Prusa

ORGANIZACJA
PRACY
SZKOŁY

DYREKTOR, KOMITET
ORGANIZACYJNY

DYREKTOR,
KS.PROBOSZCZ,
A. CERAZY,
UCZNIOWIE, RODZICE

3. Działalność
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L.SLIWIŃSKI

OBSZARY
WSPÓŁPRACY

I
WYCHOWANIE

DYDAKTYKA
I
WYCHOWANIE
ANNA CERAZY,
UCZNIOWIE,
M ZAWADA, RODZICE

V 2015

4. Kultura i
sztuka

5.Imprezy
cykliczne

c)wystawa dotycząca
dziejów szkoły w kinie
Helios

KRYSTYNA NARSKA,
LESZEK ŚLIWIŃSKI,
UCZNIOWIE

VI 2015

d) historia szkoły na
stronie internetowej

CZESŁAW WODZICKI

II 2015

a) wystawa prac
Prusaków w Muzeum
/Centrum Sztuki,
b) koncert muzyczny

IZABELLA SŁOTA,
UCZNIOWIE, RODZICE

IX 2015

BEATA CHYLAK
UCZNIOWIE, RODZICE

IX 2015

c) happening w centrum
miasta

ALEKSANDRA
MOLENDA, UCZNIOWIE,
RODZICE

VI 2015

a) Dzień Języków
Obcych

MAGDALENA
PIKUZIŃSKA

26 IX 2014,
IX / X 2015

b) Konkurs ,,Co dwie
głowy to nie jedna”

CZESŁAW WODZICKI,
UCZNIOWIE

II poł.. III 2015

c) Konkurs ekologiczny
,,Ziemia planeta
przyjaźni„

BOŻENA ALEKSIEWICZ,
J. SROKA, ,B.PRZYBYŁA,
UCZNIOWIE, RODZICE

IV 2015

d) Konkurs ,,Prus na
językach”
e) Konkurs ,,Zrozumieć
świat „

MAŁGORZATA
MUSIALIK, ,UCZNIOWIE

f) Noc w Prusie z
filmem:
-noc komedii
romantycznej,
-noc komedii,
-filmy historyczne
połączone z prelekcją o
B. Prusie

IWONA BIELECKA,
UCZNIOWIE

g) Dzień otwarty

h) Festyn rodzinny ,,Majówka z Prusem”
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MARGITA
OLSZEWSKA,
UCZNIOWIE, RODZICE

DYDAKTYKA
I
WYCHOWANIE

DYDAKTYKA
I
WYCHOWANIE

I poł. III 2015

10.04.2015

29.01.2015
ORGANIZACJA

31.03.2015
04.05.2015

IWONA BIELECKA

19.03.2015

IWONA BIELECKA,
UCZNIOWIE, RODZICE

16.05.2015

PRACY
SZKOŁY

i) Prusacy prezentują-

JOLANTA SROKA

na bieżąco

WYSTAWY Z ŻYCIA
SZKOŁY

6. Sport

7. Informacje do
mediów

8. Promocja

9. Zjazd
absolwentów
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a) turniej piłki siatkowej
mieszanej o Puchar
Dyrektora III LO

KRZYSZTOF
BUDREWICZ,
UCZNIOWIE, RODZICE

III / IV 2015

b) Rajd ,,Bieg Prusaka „

EWA MAZUR

29-30 V 2015

c) współpraca z klubem
Zagłębie Sosnowiec
(oprawa meczowa)

EWA
JĘDRUCHNIEWICZ

na bieżąco

a) informacje w prasie
(wkładka do prasy
lokalnej)

LILIANA LASKOWSKA,
UCZNIOWIE

na bieżąco

b) kontakt z
rozgłośniami radiowymi

BEATA SZKLARSKA,
UCZNIOWIE

na bieżąco

c )informacje na
portalach internetowych

MARZANNA SOCHA

na bieżąco

a) strona internetowa
szkoły, facebook

MARZANNA SOCHA

na bieżąco

b) gadżety reklamowe
(koszulki
z nadrukiem oraz np.:
ulotki, długopisy i
inne)
c ) banery reklamowe

BARBARA SYPIEŃ

ORGANIZACJA
PRACY
SZKOŁY

ORGANIZACJA
PRACY
SZKOŁY

ORGANIZACJA

III 2015
PRACY
SZKOŁY

BARBARA SYPIEŃ

II 2015

LESZEK ŚLIWIŃSKI

IX 2015

b) bal jubileuszowy

JOLANTA BŁACH

IX 2015

c) zbiórka na rzecz
budowy Domu
Hospicyjnego w
Sosnowcu przy Parafii
św. Tomasza

BEATA CHYLAK,
CZŁONKOWIE
WOLONTARIATU,
RODZICE

IX 2015

a) spotkanie
absolwentów

DYDAKTYKA
I
WYCHOWANIE

ORGANIZACJA
PRACY
SZKOŁY

Plan działania na rok szkolny 2014/2015
Opis wspólnego działania
Odpoczynek i rekreacja uczniów w czasie przerw lekcyjnych – stoliki i stołki na
korytarzach
Po pierwszych warsztatach „Szkoły Współpracy” Samorząd Uczniowski przeprowadził ankietę
na temat oczekiwań uczniów dotyczących relacji trzech grup – rodzic, uczeń, nauczyciel. Ponadto
uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się , jak mogą współdziałać, angażować się w życie
szkoły i jakich efektów oczekują. W wyniku tej ankiety uczniowie uznali za najważniejsze
pojawienie się ławek i stolików na korytarzach w celu lepszego odpoczynku w czasie przerw (cel
ten został w części zrealizowany). Na korytarzach pojawiły się ławki, natomiast stoliki będą
zakupione w II semestrze roku szkolnego 2014/2015.
„ Skrzynka pomysłów „
Szczegółowy plan działania
Lp. Działania
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„Skrzynka
pomysłów”

Etapy Działań
Informacja o planowanym
utworzeniu „ skrzynki
pomysłów” ogłoszona przez
Samorząd Uczniowski
Stworzenie „skrzynki
pomysłów”, ustalenie miejsca
,gdzie będzie ona dostępna
dla uczniów
Wyłanianie ciekawych ,
zgłoszonych przez uczniów
pomysłów - raz w tygodniu

Osoba
odpowiedzialna
Opiekun Samorządu
Uczniowskiego

Termin

Uczniowie, Samorząd
Uczniowski

X 2014

Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunem

Radiowęzeł szkolny
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X 2014

Od XI
2014

W wyniku zaistniałych zmian w radiowęźle szkolnym poprawiła się jakość przekazu dźwiękowego.
Radiowęzeł także poszerzył swoją ofertę o przekazywanie bieżących informacji, prezentacje
multimedialne (okazjonalnie np. 11 listopada 2014r.), które są wyświetlane uczniom w czasie
przerw na korytarzu szkolnym.
Szczegółowy plan działania
Lp.

Działania
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Radiowęzeł
szkolny

Etapy Działań

Osoba
odpowiedzialna
Ogłoszenie
konkursu Opiekun radiowęzła –
(informacja na stronie Izabella Słota,
internetowej
szkoły, Samorząd Uczniowski
plakat)
Wyłonienie zwycięzców Nauczyciel opiekun,
–przyszłych
Samorząd Uczniowski
prowadzących
radiowęzeł

Termin
X 2014

XI 2014

Festyn środowiskowy „Majówka z Prusem”
W naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących „Majówka z Prusem” stała się tradycją. Organizacja
corocznego festynu osiedlowego na terenie szkoły to współpraca rodziców i nauczycieli przy
zapewnieniu atrakcji w trakcie imprezy (np. kącik kulinarny, zajęcia sportowe). Rodzice i
nauczyciele zapraszają m.in. Policję, Straż Pożarną. Nawiązują także współpracę z instytucjami,
które mogłyby wesprzeć imprezę poprzez swój udział (realizacja – maj 2015).
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Szczegółowy plan działania
Lp.

Działania

1

Festyn
środowiskowy
„Majówka z
Prusem”
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Etapy Działań

Osoba
odpowiedzialna
Informacja
o
imprezie Rodzice, nauczyciele,
(strona internetowa szkoły, uczniowie
ulotki, plakaty)

Termin

Ustalenie składu
organizacyjnego

zespołu Rodzice, nauczyciele,
uczniowie

IV/V 2015

Nawiązanie współpracy z Rodzice, nauczyciele
różnymi organizacjami

IV/V 2015

Organizacja festynu

16 V 2015

Rodzice, nauczyciele,
uczniowie

IV 2015

Szkolny Program Aktywnej Współpracy” SPAW w ZSO 3 Gimnazjum nr 18 w Sosnowcu
DZIAŁANIA NA ROK SZKOLNY 2015-16

RUN - RODZICE, UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE
OBSZARY

ORGANIZACJA
PRACY SZKOŁY

DZIAŁANIA

TERMIN
REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI
RODZICE, UCZNIOWIE,
NAUCZYCIELE

-Obchody 100-lecia szkoły,

IX, X 2015

-Przygotowanie programu Majówki z Prusem,

IV / V 2016

Wszyscy nauczyciele,
uczniowie, rodzice
Wszyscy nauczyciele,
uczniowie, rodzice
Trenerzy i rodzice, uczniowie
Nauczyciele, rodzice, uczniowie

-Organizacja zawodów sportowych rodzice kontra uczniowie,
Cały rok szkolny
-Udział w projektach , konkursach proponowanych przez
Cały rok szkolny
instytucje, szkoły, organizacje,
-Organizacja cyklicznych w naszej szkole konkursów Zgodnie z kalendarzem
przedmiotowych,
konkursów
-Większe zaangażowanie uczniów i rodziców do modyfikacji
Cały rok szkolny
oraz realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego
szkoły oraz oceniania zachowania,
PRZESTRZEŃ
SZKOLNA
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Nauczyciele, uczniowie
SU, wychowawcy, Rada
Rodziców

-Wspólne dbanie o utrzymanie sportowych obiektów wokół
szkoły,
-Odpoczynek i rekreacja uczniów w czasie przerw
lekcyjnych – stoliki, ławki, pufy na korytarzach szkolnych,

Cały rok szkolny

Nauczyciele i uczniowie

Cały rok szkolny

Dyrekcja, rodzice

-Wspólnie dbamy o teren wokół szkoły- ( sprzątanie terenu
kilka razy w roku),

IX 2015, V 2016

Nauczyciele, uczniowie

-Zagospodarowanie szkolnego patio- umożliwienie uczniom
wyjścia na świeże podczas przerw,

Cały rok szkolny

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

DYDAKTYKA
I WYCHOWANIE

- Mobilizacja rodziców do pozyskiwania środków na remont
sal i wyposażenia lub osobistego zaangażowania w prace
zarówno rodziców jak i uczniów,

Zgodnie
z zapotrzebowaniem

Wychowawcy, Klasowe Rady
Rodziców, uczniowie, Dyrekcja
,

-Organizacja sportowych zajęć rekreacyjnych( siłownia na
terenie szkoły, gra w ping ponga podczas przerw szkolnych),
-Organizacja wycieczek rowerowych,

Cały rok szkolny

Nauczyciele wf i uczniowie
Nauczyciele wf i uczniowie

-Rodzice jako specjaliści – giełda zawodów, zainteresowań,
ciekawych inicjatyw
-Wspólne dbanie o estetykę klas lekcyjnych- konkursy na
wystroje świąteczne sal,
-Zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli w akcje
charytatywne na terenie szkoły, miasta,
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Wiosna i jesień
Cały rok szkolny
XII 2015, IV 2016
Cały rok szkolny

Nauczyciele i uczniowie,
rodzice
Wychowawcy, uczniowie,
rodzice
Beata Chylak, Katarzyna KocotNiebieszczańska, uczniowie,
rodzice
Jolanta Kamińska- Sroka,
Czesław Wodzicki, Marzanna
Socha, uczniowie, rodzice,

-Promowanie osiągnięć uczniów utalentowanych, zdolnych,
mających pasję, zaangażowanych na korytarzach szkolnych,
stronie internetowej szkoły oraz facebooku,

Cały rok szkolny

-Zaangażowanie uczniów i rodziców we wspieranie
sportowców na terenie szkoły- klub kibica,

Cały rok szkolny

Liliana Laskowska, trenerzy,
uczniowie, rodzice,

-Doskonalenie współpracy z nauczycielami, rodzicami
i uczniami poprzez dziennik elektroniczny- librus,

Cały rok szkolny

Nauczyciele i uczniowie,
rodzice

-
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