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„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej 

cieszyć niż lękać…” 

                                                                            rtm. Witold Pilecki 

 
 
Wstęp  
 

Łączno to niewielka miejscowość położona w gminie Morąg. Otaczają ją 

przepiękne lasy i jeziora, które są niewątpliwie atrakcją regionu. W tej właśnie 

miejscowości mieści się nasz szkoła, która powstała na początku XVIII w. 

Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Łącznie jest szkołą 

skupiającą uczniów z ośmiu miejscowości: Łączna, Królewa, Chojnika, Kalnika, 

Markowa, Strużyny, Abramówki i Złotnej. Ogółem w klasach I – VI oraz          

w oddziale przedszkolnym uczy się ok. 200 uczniów. Warunki lokalowe naszej 

szkoły są bardzo dobre. Znajduje się tu świetlica oraz stołówka. Istnieje 

możliwość korzystania z pracowni komputerowej oraz z Multimedialnego 

Centrum Informacyjnego.  

Teren wokół budynku szkolnego jest dość rozległy, co daje możliwość 

aktywnego organizowania zajęć sportowych, rekreacji i wypoczynku. Szkoła 

wyposażona jest w nowoczesną salę sportową, która stanowi doskonałe zaplecze 

do rozwijania zdolności sportowych uczniów, podnoszenia ich sprawności  
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fizycznej. W sali odbywają się uroczystości szkolne. Ponadto szkoła jest dobrze 

przystosowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych.  

Jako nauczyciele, uczniowie i rodzice, w swoich działaniach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, propagujemy idee integracji, 

kierujemy się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne                

i obywatelskie oraz szeroko rozumiany patriotyzm. 

Hasło przewodnie naszych wszelkich działań to słowa naszego patrona 

rtm. Witolda Pileckiego. 

 

 

 

I. Cel programu  

Głównym celem tego programu jest zwiększenie zaangażowania rodziców 

i uczniów w życie naszej szkoły. Aktywną współpracę rodziców, uczniów            

i nauczycieli oraz mieszkańców wsi chcemy ukierunkować na poprawę 

wzajemnych relacji i wzmocnienie więzi.  

 

Chcemy, aby w naszej szkole słowo „WY” zastąpiło słowo „MY”. 

 

 

Cele szczegółowe: 
 
1. Wzbudzanie w uczniach, rodzicach i nauczycielach poczucia 

współodpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane w naszej 

szkole; 
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2. Wzmocnienie partnerskiej, aktywnej współpracy i wspieranie rodziców, 

uczniów i nauczycieli w działaniach; 

3. Doskonalenie form i metod współpracy; 

4. Zachęcanie i pobudzanie rodziców nauczycieli i uczniów do aktywnej, 

twórczej pracy, przynoszącej korzyści naszej społeczności; 

5. Przekonanie, iż wszechstronny rozwój  zależy od wspólnie realizowanych 

działań przez nauczycieli, rodziców i  uczniów. 

 
 
 
 
 
II. Skład zespołu planującego  

 
Szkolny Program Aktywnej Współpracy został utworzony we współpracy 

zespołu 6RUN w czasie warsztatów i spotkań. Uwzględniono również 

propozycje działań, które zaproponowane zostały podczas debat i dopisane       

do karty pomysłów. 

 
 
 
Zespół koordynujący program:  

Uczniowie – Aleksandra Sopienko, Jakub Burek 

Rodzice – Anna i Krzysztof  Flakowie, Emilia Milewicz  

Nauczyciele – Dariusz Gościniak (dyrektor szkoły), Joanna Kryśkiewicz 
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III. Zasady współpracy:  

1. Działamy razem w jednym konkretnym celu. 

2. Umiejętnie motywujemy się w naszych działaniach na rzecz naszej szkoły   

i jej społeczności. 

3. Poznajemy się w celu dobrych wzajemnych relacji, aby nasze wspólne 

działania przynosiły nam radość. 

4. Każdy głos i każdy pomysł jest ważny. 

5. Korzystamy z pomysłów innych, w naszych działaniach jesteśmy 

odpowiedzialni.  

 

 

 

IV. Obszary współpracy:  
 
I. Obszar: organizacja pracy szkoły  

II. Obszar: dydaktyka i wychowanie  

III. Obszar: przestrzeń szkoły 
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V. Opis działań w poszczególnych obszarach:  
 
 
 
 
OBSZAR: ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 
 
 

Działanie i krótki opis Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Zwiększenie frekwencji rodziców na 
zebraniach klasowych, spotkaniach                   
i imprezach szkolnych poprzez organizację 
zebrań z rodzicami w klimacie sprzyjającym 
współpracy:  

• Odpowiednie ustawienie stolików           
(np. w podkowę, duży prostokąt, itp.);  

• Spotkania z rodzicami w plenerze, np. na 
ognisku klasowym; 

• Zebrania z rodzicami przy kawie                
i herbacie; 

• Przygotowanie zaproszeń dla  rodziców,   
w których zawarte będą główne tematy 
podejmowane na spotkaniu z rodzicami; 

• W dowolny sposób uatrakcyjnienie 
spotkań i imprez z udziałem rodziców; 

• Przypominanie o spotkaniach i imprezach 
zamieszczane na stronie internetowej.  

rok szkolny 
2014/2015 
2015/2016 

wychowawcy  

Wycieczki szkolne proponowane przez 
rodziców, włączanie rodziców do współpracy 
poprzez organizację i opiekę nad 
uczestnikami. 

• Rodzice w czasie spotkań z rodzicami 
mogą zaproponować i poddać głosowaniu 

rok szkolny 
2014/2015 
2015/2016 

wychowawcy 
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sposób spędzania czasu wolnego ich dzieci 
(wycieczki, biwaki, rajdy piesze czy 
rowerowe); 

• Rodzice, nauczyciele i uczniowie wspólnie 
organizują zaplanowaną formę 
wypoczynku. 

Uatrakcyjnienie przerw między lekcjami. 
• Udostępnienie uczniom klas młodszych 

sali gimnastycznej, w celu aktywnego 
wypoczynku przy muzyce, pod opieką 
nauczycieli dyżurujących. 

listopad – 
marzec  
2014-2016 

nauczyciel  
wychowania 
fizycznego 

Każdy głos jest ważny. 
• Udostępnienie skrzynki pomysłów w celu 

możliwości uzyskania jak największej 
liczby pomysłów na wspólne działania; 

• Przeprowadzanie debat, w czasie których 
istnieje możliwość uzyskania wielu 
pomysłów i sposobów na realizację 
działań. 

rok szkolny 
2014/2015 
2015/2016 

pedagog szkolny 
opiekun SU 

Skuteczne przekazywanie ważnych informacji.  
• Informator szkolny wydawany trzy razy w 

ciągu roku szkolnego; 
• Strona internetowa przekazująca na 

bieżąco ważne informacje oraz 
relacjonująca ważne wydarzenia w szkole  
i poza nią. 

rok szkolny 
2014/2015 
2015/2016 

nauczyciel 
administrator 
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OBSZAR: DYDAKTYKA I WYCHOWANIE 
 
 
 
 

Działanie i krótki opis Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Wykorzystanie potencjału rodziców        
i innych osób z otoczenia szkoły do nabywania 
nowych wiadomości i umiejętności uczniów. 

• Prezentacja przez rodziców wykonywanych 
przez nich zawodów, przedstawienie ich w 
sposób atrakcyjny dla dzieci, ukazanie jak 
ważną rolę w prawidłowym 
funkcjonowaniu społeczeństwa spełnia 
każdy z nas; 

• Organizacja spotkania z ciekawymi ludźmi 
jakimi mogą być pisarze, aktorzy, 
uczestnicy ważnych zdarzeń. 

 
 
 
rok szkolny 
2014/2015 
2015/2016 
 
 
 
rok szkolny 
2014/2015 
2015/2016 

 
 
 
wychowawcy 
klas 0-III 
 
 
 
 
wychowawcy 
klas IV - VI 

Włączanie uczniów rodziców i nauczycieli do 
realizacji zadań wynikających z kalendarza 
imprez szkolnych. 

• Wspólna organizacja ogniska szkolnego 
poprzez podział zadań do wykonania 
pomiędzy rodziców, nauczycieli i uczniów; 

• Jasełka szkolne – przedstawienie 
włączające do współpracy zaprzyjaźnioną 
placówkę, rodziców uczniów i nauczycieli; 

• Choinka szkolna z hasłem przewodnim 
realizowane w ścisłej współpracy RUN. 

 
 
 
wrzesień 
2014 -2016 
 
grudzień 
2014/2016 
 
styczeń  
2014/2016 

 
 
 
RUN 
 
 
wg kalendarza 
imprez 
szkolnych 
wg kalendarza 
imprez 
szkolnych 
 



SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                                                       
IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ŁĄCZNIE [Rok] 

 

 
10 

Organizacja czasu spędzonego w szkole w 
czasie ferii zimowych. 

• Przygotowanie atrakcyjnego dla uczniów 
rodziców i nauczycieli programu 
zimowiska; 

• W tworzeniu programu uwzględnianie 
propozycji uczniów (nocka w szkole – 
propozycja uczniów); 

• Pozyskanie funduszy na realizację 
założonych zadań; 

• Włączenie do współpracy rodziców. 

styczeń/luty  
2014/2016 

RUN 

Włączanie uczniów i rodziców w działania 
związane z promocją szkoły w środowisku 
lokalnym. 

• Angażowanie rodziców i nauczycieli w 
działania związane z przygotowaniem 
uroczystości promujących szkołę : Dzień 
Patrona – święto szkoły, Festyn – impreza 
integrująca społeczność  miejscowości, z 
których wywodzą się uczniowie naszej 
szkoły. 

 
 
 
rok szkolny 
2014/2016 

 

 
 
 
zespół ds. 
promocji szkoły, 
społeczność 
szkolna. 
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OBSZAR: PRZESTRZEŃ SZKOŁY 
 
 

Działanie i krótki opis Termin 
realizacji 

Osoby 
odpowiedzialne 

Uatrakcyjnienie czasu wolnego spędzanego na 
świeżym powietrzu poprzez przygotowanie 
placu zabaw na terenie szkoły. 

• Wytyczenie miejsca na którym powstanie 
plac zabaw; 

• Pozyskanie funduszy i wykonawców placu 
zabaw. 

rok szkolny 
2015/2016 

dyrektor szkoły 
RUN 

Zagospodarowanie na terenie szkoły miejsca na 
posianie lub posadzenie kwiatów 
jednorocznych i wieloletnich. 

• Wytyczenie terenu pod rabaty kwiatowe, 
przywiezienie żyznej gleby;  

• Zebranie funduszy na zakup nasion, 
sadzonek, kory; 

• Zabawa w ogrodników – praca wspólna 
uczniów, rodziców i nauczycieli. 

marzec 
2015 

dyrektor szkoły 
RUN 
wychowawcy 

Zagospodarowanie tereny wokół ogniska. 
• Pozyskanie fundusz i wykonawców; 
• Ustawienie ławeczek dookoła ogniska. 

rok szkolny 
2015/2016 

dyrektor szkoły 
RUN 

Wspólne uzupełnianie zbiorów w Izbie Pamięci. 
• Pozyskanie  za sprawą rodziców i uczniów 

kolejnych eksponatów do szkolnej Izby 
Pamięci,  

•  Prowadzenie w Izbie Pamięci zajęć 
przekazujących wiedzę o patronie – jego 
życiu i zasługach. 

rok szkolny 
2014/2015 
2015/2016 

dyrektor szkoły 
nauczyciele 
biblioteki 
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Podsumowanie:  
   

Autorzy projektu Szkoła Współpracy
miejsce, w którym każde dziecko
do wspólnej zabawy, nauki i pracy
zmian w postrzeganiu roli rodzicó
celem działań  jest wzmocnienie współpracy pomi
i nauczycielami. Nasz program  uwzgl
pracujemy wspólnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program zatwierdzony 
Uczniowski oraz Radę Rodziców.
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Szkoła Współpracy wyszli z założenia, 
żde dziecko, każdy rodzic i każdy nauczyciel zap

do wspólnej zabawy, nauki i pracy.  Ideą projektu jest wprowadzenie stałych 
zmian w postrzeganiu roli rodziców i uczniów w działaniu szkoły. Ogólnym 

jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami 
Nasz program  uwzględnia te idee. We wszystkich działaniach 

atwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczn
ę Rodziców. 
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żenia, że szkoła to 
dy nauczyciel zaproszeni są 

 projektu jest wprowadzenie stałych 
w i uczniów w działaniu szkoły. Ogólnym 

dzy uczniami, rodzicami       
dnia te idee. We wszystkich działaniach 

 Pedagogiczną, Samorząd 


