
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBREJ PRAKTYKI WSPOŁPRACY NA KONKURS 

Nazwa szkoły/ przedszkola: Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego 

 

Adres: Jagiellońska 1b, 62 – 710 Władysławów 

 

Email kontaktowy: ewaw131@wp.pl 

 

Telefon kontaktowy: 604411133 

 

Osoba zgłaszająca dobrą praktykę (imię i 

nazwisko, funkcja): 

Ewa Witaszczyk, członek RUN, nauczyciel 

Jakiego obszaru dotyczy to działanie? 

(proszę zaznaczyć właściwe): 

Organizacja pracy szkoły/ przedszkola 

 

Działanie angażowało (proszę wybrać): Rodziców i uczniów 

Ile osób było zaangażowanych w to 

działanie? 

22 osoby 

Ile osób skorzystało dzięki temu działaniu 

(proszę to oszacować)? 

ok. 150 osób 

Proszę krótko opisać rolę nauczycieli w 

danym działaniu. 

Rola nauczycieli polegała na uaktywnianiu młodzieży, 

która pod ich opieką najpierw tworzyła scenariusz 

działania a następnie je realizowała. Ponadto 

zadaniem nauczycieli – wychowawców było zachęcić 

uczniów do wzięcia udziału w imprezie i zaproszeniu 

jak największej liczby członków rodziny. Nauczyciele 

odpowiedzialni za organizację zajmowali się 

znalezieniem sponsorów. 

 

Krótki opis istoty działania (1000 znaków ze spacjami) 

Działanie miało na celu stworzyć możliwość spotkania uczniów, rodziców oraz dzieci na terenie  

szkoły, w przyjaznej i miłej atmosferze. Bardzo istotny był również fakt aktywnie i zdrowo 

spędzonego czasu, co wpisuje się w klucz działań naszej szkoły, która należy do Wielkopolskiej Sieci  

Szkół Promujących Zdrowie. Zależało nam na tym, aby udział wszystkich podmiotów (RUN) w 

organizację Dnia Zdrowej Rodziny był znaczący i aby każda z grup poczuła się odpowiedzialna za to 



 
przedsięwzięcie. Spotkanie miało też być okazją do integracji oraz możliwości swobodnej wypowiedzi 

rodziców i uczniów na temat ich oczekiwań wobec szkoły oraz działań, jakie należy  podejmować w 

ramach projektu „ Szkoła Współpracy”. Hasło imprezy „ Razem możemy więcej” jest doskonałym 

odzwierciedleniem idei projektu, w którym uczestniczymy a zainteresowanie spotkaniem daje 

nadzieję na bardzo dobrą współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli w naszym gimnazjum. 

Pełen opis działania (max 3000 znaków ze spacjami na cały opis, zachęcamy do pisania w prosty, 

bezpośredni sposób ) 

1. Na jakie i czyje potrzeby odpowiadało zgłaszane działanie? W jaki sposób te potrzeby zostały 
zidentyfikowane, zbadane?  

Działanie podjęte zostało na podstawie sugestii uczniów ( zaplanowane przez samorząd  szkolny na 

początku roku szkolnego) oraz wniosek Rady Rodziców , działającej w naszej szkole. Sam pomysł 

imprezy zrodził się podczas warsztatów zorganizowanych w ramach projektu „ Szkoła Współpracy”. 

2. W jaki sposób zaplanowano działanie? 

Grupa RUN, po spotkaniu warsztatowym, zorganizowała spotkanie, na którym zawiązał się skład 

odpowiadający za organizację przedsięwzięcia. Zebrano pomysły oraz stworzono zarys scenariusza 

imprezy. 

3. W jaki sposób je zorganizowano? 

Przydzielono zadania. Wyznaczony został czas na ich realizację. ( KONKRETY! – kto?, za co?, do 

kiedy?) 

4. Jaki miało przebieg to działanie? 

Na spotkanie zaproszeni zostali uczniowie w towarzystwie członków rodziny. Drużyny złożone z 

ucznia i jego krewnego rywalizowały w różnych  konkurencjach, m.in.: sekrety rodzinne, tor 

przeszkód, rzut w „10”, puzzle itp. Zespół , który uzbierał największą liczbę punktów w 

poszczególnych zadaniach otrzymał tytuł SUPER RODZINY. Ponadto wyłoniono SUPER KLASĘ. Na 

miano to zasłużyła ta, która miała najliczniejszą reprezentację. Wyróżniono także rodzinę, której skład 

był najszerszy. W przerwach zawodów można było poczęstować się smaczną i zdrową przekąską, 

dzięki sponsorowi – firmie KUPIEC,  należącej do największych producentów zdrowej żywności w 

Polsce. W oczekiwaniu na werdykt odbył się mecz piłki siatkowej - Rodzice kontra Nauczyciele - w 

którym ogromną rolę odegrał wspaniały doping Uczniów. Nie zabrakło też pieczonych kiełbasek, 

którymi częstowała niezawodna Rada Rodziców. Na koniec poznaliśmy laureatów wszystkich 

konkurencji, którzy prezentowali się nam na specjalnie przygotowanym podium i odebrali 

pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. W całym działaniu najważniejszy był uśmiech, który można 

zobaczyć na załączonych fotografiach. 

5. W jaki sposób podsumowaliście to działanie? 

W trakcie imprezy zorganizowane zostały tzw. Kawiarenki, w których zainteresowane osoby mogły 

się podzielić wrażeniami z uczestnictwa w spotkaniu. Zadane zostały również konkretne pytania, 

dotyczące głównego celu,jaki powinna postawić sobie nasza szkoła oraz  propozycji przedsięwzięć, 



 
jakie należy podjąć w nowym roku szkolnym . Dokonano także ewaluacji, która dotyczyła współpracy, 

zadowolenia z uczestniczenia w imprezie a także poziomu zaangażowania w  zorganizowanie i 

przeprowadzenie spotkania.  

6. Czy i w jaki sposób to działanie wpisuje się w codzienne funkcjonowanie szkoły lub 
przedszkola. Czy będzie powtarzane, albo stało się już częścią codzienności? 

Dzień Zdrowej Rodziny na stałe wpisał się w kalendarz imprez naszej szkoły i będzie odbywał się 

zawsze w czerwcu. 

7. Jakie korzyści przyniosło to działanie uczniom? A jakie korzyści uzyskała cała społeczność? 
Jakie korzyści to działanie miało dla realizacji misji szkoły? 

Uczniowie poczuli się gospodarzami szkoły, do której uczęszczają. Wszyscy mieli poczucie miło i  

aktywnie spędzonego czasu. Nieoceniony był fakt, że czas ten przeznaczony był dla najbliższych i na 

pewno zacieśniło to więzy rodzinne. Szkoła zaś – zgodnie z jej misją – zwróciła uwagę na konieczność 

zdrowego stylu życia . 

8. Dlaczego Wasze działanie chcielibyście polecić innym szkołom/ przedszkolom (podajcie w 
punktach trzy powody).  
1)  tego typu spotkania wpływają na integrację,  
2) swobodna atmosfera pozwala lepiej się poznać,  
3) działanie promuje  zdrowy  styl życia, spędzanie czasu w gronie najbliższych i pokazuje 
    alternatywę dla siedzenia przed telewizorem czy komputerem. 

   



 

  

 

                     



 

 



 

 



 
 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                       

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 




