PLAN WSPÓŁPRACY
Z RODZICAMI;
WIZERUNKU ZSP,
PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W SŁOTWINIE

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań
współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju szkoły tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej promocji
szkoły. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych
uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz szkoły, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:
1.Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli.
3. Organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego, zajęcia pozalekcyjne, przedsięwzięcia edukacyjne,
zajęcia plenerowe, zajęcia szkolne, zajęcia mające na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży.
4.Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów.
5.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów i rodziców.
6.Włączanie rodziców w życie klasy i szkoły.
Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w uczniach :
a) chęci poznawania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Partnerzy szkoły/Sposoby realizacji współpracy
Rodzice
- informowanie o osiągnięciach dziecka w nauce i zachowaniu
(kontakt bezpośredni i pośredni);

- informowanie o zasadach ujętych w WO;
- udzielanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
- poznanie i ustalenie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dzieci;
- współudział w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych i szkolnych;
- zapraszanie rodziców na imprezy i uroczystości szkolne;
- bieżące informacje o potrzebach szkoły (np. współpraca z Radą Rodziców, pozyskiwanie sponsorów);
- eksponowanie na tablicy ogłoszeń, przez stronę www oraz FB informacji adresowanych dla rodziców;
- pedagogizacja rodziców;
- angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły;
- wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w pracach na rzecz szkoły.
Władze lokalne
- zapoznanie uczniów z pracą urzędów;
- nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych;
- dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych;
- sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę;
- promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego.
Policja/Straż Pożarna
- działania profilaktyczne ze strony policji w Łodygowicach i straży pożarnej w Słotwinie

( prelekcje dla uczniów i rodziców);
- przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania;
- pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową;
- wycieczki– poznawanie pracy policjantów, strażaków;
- wycieczki i prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym;
- przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły
- udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach i turniejach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.
Wymiar sprawiedliwości/ sąd, kurator
- współpraca z kuratorami w zakresie zapoznawania z aktami
- prowadzenie działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
- organizowanie spotkań uczeń – rodzic– nauczyciel lub pedagog szkoły w celu poprawy sytuacji podopiecznego
Parafie Rzymsko-Katolickie
- zapraszanie księży na uroczystości szkolne;
-zorganizowanie uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości -11 listopad;
- pomoc w zorganizowaniu wigilii w szkole;
- pomoc w zorganizowaniu poranka wielkanocnego;
- udział uczniów w uroczystościach religijnych-konkursy,
- sponsorowanie nagród w konkursach o charakterze religijnym.

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
- diagnozowanie dzieci i młodzieży, udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);
- badania uczniów pod kątem uzdolnień;
- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły i przedszkola
- organizację badań przesiewowych
- wspólne prowadzenie konkursów, prelekcji, zajęć dla uczniów, konsultacji i warsztatów wymiana informacji na temat dziecka, środowiska;
- udzielanie pomocy w zakresie problemów wychowawczych i dydaktycznych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej
- współpraca ze szkołą i środowiskiem domowym ucznia;
- dofinansowanie dożywiania uczniów;
- udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;;
- wspieranie rodzin potrzebujących pomocy,
- udział w spotkaniach zespołu iderdyscyplinarnego (Niebieska Karta);
Polski Czerwony Krzyż-Żywiec
- zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
- udział w happeningach zdrowotnych organizowanych w szkole;
- wspólna zbiórka darów dla najbardziej potrzebujących;

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Lipowa
- współpraca w organizacji konkursów zdrowotnych;
- działania profilaktyczne /pogadanki, prelekcje/;
- wizyty pielęgniarki szkolnej;
- obchody Dnia Służby Zdrowia;
- współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie dbania o profilaktykę jamy ustnej i czystości;
- edukacja zdrowotna prowadzona przez pielęgniarkę szkolną,
- kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, wyrabianie nawyków higienicznych,
- uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób
- usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania
-uświadomienie korzyści płynących i podejmowanie aktywności fizycznej

Starsi mieszkańcy najbliższej okolicy
- odwiedzanie ludzi starszych przez uczniów naszej szkoły;
- świąteczne kartki wykonywane przez dzieci;
-opłatek dla samotnych w Domu Strażaka w Słotwinie
- obchody Dnia Babci i Dziadka;

- drobne upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka;
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej
- uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu poprzez zainteresowanie działalnością instytucji kulturalno-oświatowych;
- wystawy okazjonalne;
- koncerty muzyczne;
- występy artystyczne uczniów naszej szkoły;
- spektakle teatralne;
- udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez GBP w Lipowej
- lekcje biblioteczne;
- udział uczniów i nauczycieli w projektach realizowanych przez GBP w Lipowej
- spotkania z ciekawymi ludźmi.
Placówki kulturalne /kina, muzea
- uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu poprzez zainteresowanie działalnością instytucji;
- lekcje muzealne i wystawy okazjonalne;
- uczestnictwo w projekcji filmów i spektaklach teatralnych;
Placówki oświatowe
- organizowanie konkursów;
- udział w konkursach organizowanych przez inne placówki;

- prezentacja spektakli przygotowanych przez naszych uczniów w innych placówkach;
- międzyszkolne spotkania integracyjne;
- organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych.
Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną, sportowo-rekreacyjną, inne.
- wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci;
- wycieczki edukacyjne;
- udział w programach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”;
-wyjście do Zimnika
- dokarmianie zwierząt i ptaków;
- zajęcia dotyczące ekologii;
- zajęcia terenowe i prelekcje prowadzone przez przedstawicieli wspomnianych instytucji;
- organizacja i udział w konkursach o tematyce ekologicznej;
- działalność koła przyrodniczego SKKT
- pogadanki o tematyce ekologicznej.
- uczestnictwo w życiu sportowym regionu poprzez zainteresowanie działalnością instytucji;
- przygotowywanie uczniów do udziału w turniejach i zawodach sportowych;
- udział i organizowanie zawodów i rozgrywek sportowych.
- udział w akcji WOŚP

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
1. Poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu poruszanych tematów: (zdrowie, ochrona środowiska, regionalizm itp.).
2. Szacunek dla pracy innego człowieka.
3. Poszanowanie godności człowieka.
4. Poczucie współodpowiedzialności za środowisko naturalne.
5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.
7. Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku

Działanie
Dożynki wiejskie.
Jesteśmy bezpieczni.
Bezpieczny przedszkolak.
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Pasowanie na przedszkolaka.
Zimnik, Dzień pieczonego ziemniaka.
Śniadanie daje moc

Współpraca
Koło Gospodyń
Wiejskich
Policja
GOPS
Rodzice
Rodzice,
Nadleśnictwo
Węgierska Górka
Rodzice
KGW

Termin realizacji

Koordynator

Sierpień/wrzesień

Wychowawcy klas 1-3,
E. Knapek
S. Pawlus
E. Knapek

Wrzesień
Wrzesień

Wszyscy wychowawcy

Wrzesień/październik

Wszyscy uczący

Październik/listopad

S. Pawlus
G Wandzel

Święto Szkoły

Rodzice
KGW, Sołtys Urząd
Gminy,
Sponsorzy

Poranek patriotyczny

Rodzice, KGW

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Rodzice

Listopad

Andrzejki

Rada Rodziców

Listopad

Rada Rodziców

Grudzień

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

UG, Sołtys, Radni,
Kawaler Orderu
Uśmiechu, Rada
Rodziców

Grudzień

Kiermasz bożonarodzeniowy

Rodzice

Grudzień

Listopad

B. Zuziak

Mikołajki
Mikołaj w przedszkolu

Warsztaty bożonarodzeniowe
Jasełka
Kolędowanie dla emerytów
Wigilie klasowe
Wigilia w przedszkolu
Konkurs kolęd i pastorałek

Rodzice
KGW
Kółko Plastyczne
Rodzice
KGW, Sołtys, Urząd
Gminy
Emerytowani
pracownicy
Rodzice
Rodzice,
KGW, Akcja
Katolicka, Rada

G. Kozioł- konkurs,
oprawa plastyczna
A. Biernat-Jakubiec,
B. Brózda, Z. Mastela
– Część artystyczna

Grudzień

E. Knapek/A. Semik
Opiekun SU,
Świetlica,
A. Biernat-Jakubiec
Opiekun SU,
Świetlica,
Biblioteka, loteryjka
A. Semik
M. Wandzel
G. Kozioł
B. Zuziak
S. Pawlus
G. Wandzel
G.Kozioł

Grudzień

Wychowawcy

Grudzień

B. Zuziak
E. Knapek
Wszyscy wychowawcy

Grudzień
Styczeń

B. Zuziak
M. Wandzel
Ks. Grabowski

Dzień Seniora
Opłatek dla samotnych
Dzień Babci i Dziadka

Sołecka
Cała Społeczność
Rodzice
Dziadkowie
Rada Rodziców

Styczeń
Styczeń
Styczeń

Bal Karnawałowy

Rada Rodziców

Styczeń/luty

Parafiada

Cała Społeczność

Styczeń/luty

Dzień Kobiet

KGW

Marzec

Powitanie wiosny

Nadleśnictwo
Węgierska Górka

Marzec

Warsztaty wielkanocne

Rodzice
KGW

Marzec

Kiermasz wielkanocny

Rodzice

Marzec/kwiecień.

Konkurs Palm
Gminny Dzień Życzliwości
Szkoła dla przedszkoli
Dzień Strażaka

Międzyprzedszkolne Zawody Sportowe
Dzień mamy i taty

KGW
Rodzice
OSP
UG, GKRPA, Radna,
Sołtys, Rodzice
KGW
Urząd Gminy
OSP w Słotwinie
Rodzice ,
Przedszkola z Gminy
Lipowa, Urząd Gminy
w Lipowej
Rodzice

Marzec

wszyscy uczący
B. Jakubiec, chór
B. Zuziak
A. Semik
Opiekun SU,
wychowawcy oraz
nauczyciele
przedszkola
S. Gibas
Ks. Grabowski
B. Zuziak
E. Knapek
B. Zuziak,
G. Wandzel
Świetlica
G. Wandzel
G. Kozioł
G. Kozioł
E. Knapek
M. Wandzel
B. Zuziak
Ks. Grabowski
M. Wandzel

Maj
Maj

G.Kozioł
A. Biernat-Jakubiec
E. Knapek/A.Semik
B. Zuziak
Opiekun SU

Maj

Wszyscy wychowawcy

Maj

Wszyscy wychowawcy

Piknik Rodzinny w przedszkolu

Rodzice

Maj/czerwiec

Dzień Dziecka i Sportu

Rodzice
OSP
Policja

czerwiec

G. Kozioł
Z. Mastela
B. Zuziak
E. Knapek
A.Semik
S. Gibas
E. Dawid
J. Janik
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