
 
 

 

Uchwała Nr  7 /2014 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 4 września 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy  

 

Na podstawie Regulaminu Rady Rodziców oraz art. 54 ust. ustawy z 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz ze 

zm.) Rada Rodziców, po konsultacjach rodzicami, postanawia: 

§ 1 

przyjąć Szkolny Program Aktywnej Współpracy, stanowiący załączniki nr 1 a-d 

oraz 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

                                                                                    Katarzyna Stankiewicz - Sowa 
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Załącznik nr 1a     Opis wspólnego działania 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

II 1.1. Jak efektywnie nagradzać uczniów? – debata. 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

�  było już realizowane wcześniej 

X�  nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie 
brało udział, co to będą za osoby) 

Analiza zapisów w statucie szkoły. 

Przeprowadzenie debaty na temat efektywności nagradzania uczniów.  
Uzyskanie odpowiedzi na pytania:  
Czy obecnie stosowane formy nagradzania są skuteczne? 
Czy uczniowie są zadowoleni z nagród? 
Czy dotychczasowe formy nagradzania motywują uczniów do nauki? 
Jakie formy nagradzania lepiej  motywowałyby uczniów ? 
Czy możemy zmodyfikować  dotychczasowy system nagradzania? 

Przygotowanie projektu zmian w statucie szkoły. 

Po czym poznamy, że się udało? 

Uzyskamy odpowiedzi na pytania i ustalimy wnioski, które będziemy próbować wdrożyć. 
Zadowolenie uczniów. 
Liczny udział uczniów w konkursach. 
Większa motywacja uczniów do nauki. 

 

   2 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 



 
Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi? – poszczególne 

zadania powinni realizować 

uczniowie, rodzice, nauczyciele 

Do kiedy 

trzeba to 

zrobić? 

 

Przygotowanie informacji  na temat dotychczasowego systemu nagradzania uczniów. 

 

Przewodniczący zespołów 

wychowawczych 

 

30 X 2014 

 

Opracowanie ankiety skierowanej do uczniów i rodziców. 

 

Pedagog 

 

15 XI 2014 

 

Przeprowadzenie  ankiety i opracowanie wyników  w klasach . 

 

Przewodniczący klas 

 

25 XI 2014 

 

Debata  na temat nagradzania. 

 

Zespół RUN i Rada Szkoły 

 

 15 XII 2014 

Opracowanie zmian do systemu nagradzania uczniów. Rada Rodziców  30 IX 2014 
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Załącznik nr 1 b  Opis wspólnego działania 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 

I 1.4. Oddanie gazetek ściennych do dyspozycji uczniów 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

�  było już realizowane wcześniej 

X�  nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie 
brało udział, co to będą za osoby) 

Gazetki szkolne zostaną zinwentaryzowane oraz przypisane konkretnym klasom. Każda gazetka 
będzie mieć swoją metryczkę z podaniem klasy oraz nauczyciela wspierającego. Klasa powinna 
zmieniać gazetkę co najmniej raz na miesiąc. 

 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

Każda klasa ma swoją gazetkę. Gazetki są zaopatrzone w metryczki. Gazetki są systematycznie 
aktualizowane zgodnie z wyborem tematu przez klasę. Prezentowane materiały są ciekawe  
i estetyczne. 
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Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi? – poszczególne 

zadania powinni realizować 

uczniowie, rodzice, nauczyciele 

Do kiedy 

trzeba to 

zrobić? 

 

Inwentaryzacja gazetek ściennych. 

- zespół nauczycieli przezdm. 

artystycznych 

 

15 IX 2014 

 

Przydział gazetek klasom. 

 

Samorządy uczniowskie 

 

30 IX 2014 

 

Zaopatrzenie gazetek w metryczki. 

 

Uczniowie poszczególnych klas 

 

10 X 2014 

 

Przygotowanie gazetek. 

Sprawdzenie wywiązania się z zadania. 

 

Uczniowie poszczególnych klas 

Nauczyciele z zesp. przedm. art. 

 

Do 15 każdego 

miesiąca 

Zakup materiałów papierniczych . 

Konkurs na najładniejszą gazetkę 

Rada Rodziców   

zespół RUN 

30 IX 2014 

30 V 2014 
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Załącznik nr 1c     Opis wspólnego działania 

Nazwa/tytuł wspólnego działania 
 
III 1.1 Ewaluacja koncepcji pracy szkoły. 
 

 

 

W naszej szkole takie działanie (lub podobne): 

�  było już realizowane wcześniej 

�X  nigdy nie było realizowane 

 

Na czym będzie polegało wspólne działanie? (krótki opis co ma zostać zrobione, ile osób będzie 
brało udział, co to będą za osoby) 

1. Analiza koncepcji pracy szkoły na lata 2011-2015. 
2. Przeprowadzenie konsultacji na temat propozycji zmian, ulepszeń, rozszerzenie oferty 

edukacyjnej, itp. 
3. Ustalenie najważniejszych kierunków dalszego rozwoju. 
4. Opracowanie koncepcji pracy szkoły na lata 2015-2020. 
5. Zapoznanie rodziców, uczniów i nauczycieli z nowa koncepcja rozwoju szkoły. 

 

 

Po czym poznamy, że się udało? 

1. Powstanie odpowiedni dokument, który będzie efektem wspólnych ustaleń rodziców, 
uczniów  i nauczycieli. 

2. Rodzice, uczniowie i nauczyciele będą znali koncepcję pracy szkoły na lata 2015-2020. 
3. Koncepcja będzie wspólnie realizowana. 
4. Realizacja zadań przyczyni się do dalszego rozwoju szkoły. 
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Co trzeba zrobić, aby działanie doszło do skutku? 

 

Co trzeba zrobić? (kolejne kroki/zadania) 

Kto to zrobi? – poszczególne 

zadania powinni realizować 

uczniowie, rodzice, nauczyciele 

Do kiedy 

trzeba to 

zrobić? 

Analiza koncepcji pracy szkoły na lata 2011-2015. 
 

Prezydium Rady Rodziców  

oraz Samorządu Uczniowskiego, 

dyrekcja szkoły z 

przewodniczącymi zespołów 

przedmiotowych 

do 31 I 2015 

Przeprowadzenie konsultacji na temat propozycji zmian, ulepszeń, rozszerzenie oferty 
edukacyjnej, itp. 

 

Przewodniczący RR, RP, SU do 28 II 2015 

Ustalenie najważniejszych kierunków dalszego rozwoju. 
 

Przewodniczący RR, RP, SU do 15 III 2015 

Opracowanie koncepcji pracy szkoły na lata 2015-2020. 
 

Dyrekcja szkoły do 30 III 2015 

Zapoznanie rodziców, uczniów i nauczycieli z nowa koncepcja rozwoju szkoły. 
 

Przewodniczący RR, RP, SU do 30 VI 2015 
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Załącznik nr 1d  do uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  i Prezydium Samorządu Uczniowskiego  
   

Szkolny Program Aktywnej Współpracy 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej na rok szkolny 2014/15 oraz 2015/16 

OBSZAR 
I,II,III 

CEL 
GŁÓWNY 

CELE 
SZCZEGÓŁOWE ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI REALIZA-

TOR 

I. ORGANIZACJA 
PRACY SZKOŁY 

I. ZWIĘKSZENIE  
INTEGRACJI RUN 

1. Organizacja 
wspólnych 
imprez 

1.1. Organizacja 
międzyszkolnych 
zawodów sportowych  

VI 2015 
Zespół nauczycieli 
wychowania 
fizycznego 

RUN 

   1.2. Organizacja 
pikniku 
charytatywnego 

VI -2015 
Prezydium Rady 
Rodziców 

RUN 

   1.3. Wspólne 
ukwiecenie terenu 
wokół szkoły 

2015- PROJEKT 
realizacja -

2016 

Samorząd 
Uczniowski, 
zespół nauczycieli 
przedmiotów 
przyrodniczych 

RUN 

   1.4. Oddanie gazetek 
ściennych do 
dyspozycji uczniów  X -2014 

Zespół naucz. 
Przedmiotów 
artystycznych, 
Samorząd Uczni. 

UN 

  2. Organizacja 
Dnia Patrona 
szkoły 

2.1. Wspólna 
organizacja Dnia 
Patrona  
 

V-2015 
X-2016 

Dyrektor szkoły 
Rada Rodziców 

RUN 
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 II. ZWIĘKSZENIE 
WPŁYWU U+R   

NA SYSTEM 
NAGRADZANIA 

UCZNIÓW 

1. Weryfikacja 
dotychczasowych 
zasad 
nagradzania 

1.1. Jak efektywnie 
nagradzać uczniów –
debata XI -2014 

Rada Szkoły RUN 

   1.2. Zakup gitary na  
użytek ogólnoszkolny 
 

Listopad XI 
2014 

Prezydium Rady 
Rodziców 

R 

   1.3. Zakup książek do 
biblioteki  

 Prezydium Rady 
Rodziców, 
bibliotekarze 

RN 

   2. Promowanie 
różnych 
aktywności i 
zaangażowania 
uczniów i ich 
postaw 
społecznych 

2.1. Jury w konkursach 
- RUN 

Październik- 
każdego roku 
wg. 
harmonogramu 
ustalonego na 
początku roku 
szkolnego 

Wicedyrektor ds. 
wychowawczych, 
Przewodniczący 
zespołów 
przedmiotowych 

RUN 

   2.2. Zakupienie 
bardziej 
motywujących nagród 
na różne konkursy 

2015, 2016 

Prezydium Rady 
Rodziców 

R 

 III. POPRAWA 
WSPÓŁPRACY 

RUN 

 1. Ustalenie 
zasad i procedur 
współpracy 

1.1 Przygotowanie 
projektu dokumentu, 
dyskusja, przyjęcie 

 
IX 2014 

Przewodniczący 
organów szkolnych 
 

RUN 

   2. Zwiększenie 
dostępu do 
informacji i jej 
wymiany 
 

2.1 Spotkania 
przedstawicieli RUN 
 

co najmniej  
2 razy  
w półroczu 

Przewodniczący 
organów szkolnych 
 

RUN 
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   3. Szkolenia 
rodziców,  w tym 
dotyczących 
problemów 
wychowawczych 
 

3.1. Zorganizowanie 
warsztatów dla 
rodziców dzieci  
z problemami 
wychowawczymi  
z udziałem psychologa 

co najmniej  
1 raz 
 w półroczu 

Pedagog szkolny RN 

  4. Szkolenia 
uczniów  
w szczególności  
z zakresu 
samorządności  
w celu 
zwiększenia 
kompetencji  
i wiedzy 

4.1 Organizacja 
szkoleń 

X każdego roku Opiekunowie 
Samorządów 
Uczniowskich oraz 
koordynator 
Młodzieżowej Rady 
Miejskiej  

NU 

III. DYDAKTYKA 
I WYCHOWANIE 

I. ZWIĘKSZENIE 
WPŁYWU R+U NA 

PROGRAM 
WYCHOWAWCZY 

SZKOŁY 

1. Weryfikacja 
koncepcji pracy 
szkoły 
 

1.1 Ewaluacja 
koncepcji pracy 
szkoły. 

1.2 Opracowanie 
koncepcji na 
kolejny etap 

II-III 2015 Dyrektor szkoły RUN 

  2. Modyfikacja 
programu 
wychowawczego  
Zespołu Szkół 
 
 

2.1 Ustalenie 
najważniejszych 
problemów 
wychowawczych. 
2.2. Opracowanie 
sposobów rozwiązania 
problemów. 

VI 2014 
IX 2014 

Dyrektor szkoły 
Przew. zespołów 
wychowawczych 

RUN 
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II.UROZMAJCENIE 
METOD 

NAUCZANIA 

1. Zwiększenie 
zaciekawienia 
uczniów 
zajęciami 
szkolnymi, 
poprzez 
zaangażowanie  
uczniów  
w zajęcia. 

1.2 Planowanie i 
realizacja zajęć z 
wykorzystaniem 
metod aktywizujących, 
które są efektywne i 
akceptowane przez 
uczniów 

na bieżąco Nauczyciele 
przedmiotów 

NU 

III. PRZESTRZEŃ 
SZKOŁY 

I. ORGANIZACJA 
PRZESTRZENI 
WEWNĄTRZ I 

WOKÓŁ  SZKOŁY 
SPRZYJA 

ROZWOJOWI 
WSPÓŁPRACY RUN 

1. Zwiększenie 
otwartości szkoły 
na propozycje  
R i U 

1.1 Zbieranie 
propozycji od uczniów 
i rodziców  
1.2 oraz ich realizacja 

VI, IX  
każdego roku 
 
na bieżąco 

Dyrekcja szkoły RUN 

  
 

2. Zwiększenie 
aktywności R i U 
 
 

1.1 Aktywizacja Rady 
Szkoły 
1.2 Aktywizacja 
Samorządów Uczniowskich 
1.3. Aktywizacja 
Młodzieżowej Rady 
Miejskiej 

2014, 2015 Przewodniczący i 
opiekunowie 
organów szkolnych 

RUN 
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Załącznik nr 2     Szkolny Program Aktywnej Współpracy 

Jak będziemy go tworzyć? 

 

Szkolny Program Aktywnej Współpracy (SPAW) 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 

w okresie od 1.09.2014 do 30.06.2016 

 

1. Skład zespołu RUN, który przygotował dokument: 
Pani Katarzyna Stankiewicz - Sowa  - przedstawiciel Rodziców 
Pan Witold Bartyzel                            - przedstawiciel Rodziców 
Pani Barbara Pochopień                     - przedstawiciel Nauczycieli 
Pani Krystyna Wajdzik                        - przedstawiciel Nauczycieli 
Nikola Wardęga                                   - przedstawiciel Uczniów 
Szymon Krupa                                      - przedstawiciel Uczniów 

2. Cele SPAW – operacyjne; (można też wpisać cel nadrzędny –po co tworzymy program 
współpracy?) 
Program współpracy tworzymy, aby zaktywizować współpracę Rodziców, Uczniów  
i Nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji lokalnych (RUN) na terenie naszej szkoły  
oraz w jej środowisku, zaś w szczególności: 
a). nauczyć się efektywnej współpracy, 
b). w możliwie wysokim stopniu zaspakajać potrzeby uczniów, 
c). wzajemnie się informować o problemach, planach, podejmowanych działaniach, 
d). lepiej się zintegrować, 
e). poprawiać klimat panujący w szkole, 
f). urozmaicić ofertę szkoły, 
g). zwiększyć wpływ uczniów oraz rodziców na funkcjonowanie szkoły, 
h). wspólnie rozwiązywać problemy, 
 

3. Zasady współpracy (zasady podstawowe dot. komunikacji, współpracy, ale też procedury) 

1. SZEROKA INFORMACJA O PODEJMOWANYCH  DZIAŁANIACH POPRZEZ: 
• promocję harmonogramu działań 
• informację na stronie internetowej szkoły, poprzez system „Librus”, e- mail, informacje  

w wersji papierowej (gazetki szkolne, biuletyn i inne) w miarę możliwości z uzyskaniem 
potwierdzenia odbioru informacji 

• podawanie informacji na różnych etapach realizacji 
2. SUMIENNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z PODJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ POPRZEZ: 
• podanie w harmonogramie osób odpowiedzialnych za realizację zadań 
• przy większych zadaniach spisywanie kontraktów 
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3. OTWARTY BANK POMYSŁÓW POPRZEZ: 
• możliwość zgłaszania propozycji działań 
• możliwość zgłaszania pomocy w realizacji działań na każdym etapie ich realizacji 
4. PRZYDZIAŁ ZADAŃ ZGODNIE Z MOŻLIWOŚCIAMI I CHĘCIAMI UCZESTNIKÓW 
5. KONSULTACJE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ 

 

4. Jakie działania w poszczególnych obszarach: 

                                organizacja pracy szkoły: 
- organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych 
- organizacja pikniku charytatywnego 
- oddanie gazetek do dyspozycji uczniów 
- organizacja dnia patrona szkoły 
- debata – jak efektywnie nagradzać uczniów 
- zakup gitary na użytek ogólnoszkolny 
- zakup książek do biblioteki 
- zakupienie bardziej motywujących nagród na różne konkursy 

                                    dydaktyka i wychowanie: 
- ewaluacja koncepcji pracy szkoły, 
- modyfikacja programu wychowawczego, 
- planowanie i realizacja zajęć w terenie 

przestrzeń szkoły: 

- zbieranie propozycji rodziców i uczniów 
- aktywizacja rodziców 
- aktywizacja uczniów 
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