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 Cele  wdrożenia programu: 

  

 - włączenie  rodziców do  współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,  

-  realizacja wspólnych  inicjatyw,   

- podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wielostronnym rozwojem dzieci,  

- wypracowanie postawy współodpowiedzialności za wszelkie działania podejmowane przez szkołę,  

- korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców, 

- budowanie dobrej atmosfery oraz relacji RODZIC – UCZEŃ – NAUCZYCIEL  

 

Skład grupy  RUN  w naszej szkole: 

Rodzice: Magdalena Wysocka, Agnieszka Radziemska, ( Zbigniew Trocha)  

Uczniowie: Marta Wojdak, Dominika Kranc, ( Dominika Golczynska)  

Nauczyciele: Anna Jońska Choinka, Ewa Witaszczyk, ( Urszula Maciejewska) 

 

Współpraca: 

Rada Rodziców , Samorząd Szkolny, Zespół do spraw promocji szkoły 
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DZIAŁANIE 

 

 

KRÓTKI OPIS 

 

TERMIN REALIZACJI 

 

 

„ I wiemy więcej…..”- 

Dziennik elektroniczny LIBRUS 

Decyzja o wprowadzeniu  eDziennika  podjęta 

została w kwietniu 2014 r. . Od tego czasu 

nauczyciele rozpoczęli pracę, która pozwoliła  

na wprowadzenie do użytku szkolnego dziennika 

elektronicznego od września 2014 r. 

Jest to duży krok na drodze lepszego 

komunikowania się rodziców i nauczycieli.  

 

Obszar działań: Organizacja pracy szkoły 

 

 

 

Wrzesień’ 2014 

 

 

„  Wywiadówka inna niż wszystkie…”- 

Spotkania z rodzicami 

Zaplanowano dwa spotkania z rodzicami.  

Pierwsze - w listopadzie 2014 r. - podczas którego 

przeprowadzona zostanie ankieta, dotycząca 

oczekiwao rodziców w zakresie pomocy 

indywidualnej a konkretnie spotkao  

ze specjalistami ( np. psycholog, seksuolog, 

terapeuta uzależnieo). Na podstawie w/w badao,  

 

 

Listopad’ 2014 

Grudzień’ 2014 
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podczas wywiadówki w styczniu 2015 r., rodzice 

będą mieli możliwośd rozmowy i uzyskania 

pomocy.  

Dodatkowo podczas pierwszej wywiadówki,  

aby ułatwid kontakt z nauczycielami ( po 

spotkaniu ogólnym z wychowawcą) w holu szkoły 

ustawione zostaną stoliki, przy których 

nauczyciele będą oczekiwali na rodziców. Pozwoli 

to na bliższe poznanie i indywidualne spotkanie. 

Realizacja przedsięwzięcia należed będzie głównie 

do nauczycieli. 

Obszar działań: Organizacja pracy szkoły 

 

 

 

„ Więcej , znaczy lepiej…”- 

Rozbudowa sceny szkolnej 

W związku z szeregiem imprez artystycznych, 

organizowanych w naszym gimnazjum, podczas 

debat podjęta została decyzja o konieczności 

rozbudowy sceny szkolnej.  

Za przeprowadzenie działao w tym zakresie 

odpowiedzialni są nauczyciele i rodzice. 

 

Obszar działań: Przestrzeń szkoły 

 

 

 

 

 

Do końca roku szkolnego 2014/2015 
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„ Niech zazieleni się świat…”- 

Zagospodarowanie placu przed szkołą 

Aby uatrakcyjnid otoczenie szkoły, 

systematycznie zagospodarowany zostanie plac 

przed budynkiem. Dzięki współpracy z rodzicami , 

uczniowie wraz z opiekunami posadzą rośliny 

zielone. Przyjemniej będzie tym samym spędzad 

czas podczas przerw międzylekcyjnych.  

 

Obszar działań: Przestrzeń szkoły 

 

 

 

 

Wiosna’ 2015 

 

 

„ W zdrowym ciele, zdrowy duch…”- 

Wspólnie uprawiamy sport 

Zajęcia sportowe adresowane będą do dwóch 

grup. Grupa pierwsza ( prowadzona przez 

nauczycielkę wychowania fizycznego), to żeoska 

częśd społeczności szkolnej - mamy, uczennice  

i nauczycielki, które spotykad się będą  

na zajęciach aerobiku. 

Grupa druga ( prowadzona przez nauczyciela 

wychowania fizycznego), to męska częśd 

społeczności - tatusiowie, uczniowie  

i nauczyciele. Bedą oni uczestniczyd w zajęciach  

z piłki siatkowej. 

 

Obszar działań: Organizacja pracy szkoły 

 

 

Styczeń- czerwiec ‘2015 
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„ Z nowym rokiem, nowym krokiem…”- 

Zabawa Noworoczna 

Jest to impreza cykliczna, którą dla uczniów 

organizują  rodzice we współpracy  

z nauczycielami. Za przeprowadzenie  zabaw 

integracyjnych odpowiedzialni będą 

reprezentanci Samorządu Szkolnego. 

 

Obszar działań: Organizacja pracy szkoły 

 

 

 

Styczeń’ 2015 

 

 

„ Szanujemy, wiec pamiętamy…”- 

100-lecie Urodzin Patrona 

Uroczystośd środowiskowa, kierowana do 

społeczności lokalnej. W styczniu 2015 r. 

powstanie komitet organizacyjny, 

odpowiedzialny za przygotowanie  

i przeprowadzenie imprezy. W skład komitetu 

oraz grup wykonawczych wchodzid będą 

przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów. 

 

Obszar działań: Organizacja pracy szkoły 

 

 

 

Maj’ 2015 

 

 

„ Smacznie, zdrowo, rodzinnie…”- 

Dzień Zdrowej Rodziny 

Kontynuacja imprezy, przeprowadzonej  

w czerwcu 2014 r. w ramach dobrych praktyk 

współpracy. Działanie wpisuje się także  

w program " Szkoły Promującej Zdrowie". Jest to 

rodzinne spotkanie, podczas którego prowadzone 

 

 

Czerwiec’ 2015 
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są  konkurencje sportowe, wyłaniające  SUPER 

RODZINĘ i SUPER KLASĘ. Przedsięwzięcie 

organizowane jest przez uczniów i nauczycieli,  

z dużą pomocą rodziców. 

 

Obszar działań: Organizacja pracy szkoły 

 

 

 

„ Wspólnie działamy – wspólnie 

odpoczywamy …”- 

Zbiórka funduszy na wycieczkę klasową 

Działanie wewnątrzklasowe, w które bardzo 

zaangażowani są rodzice i uczniowie  

a wychowawca pełni rolę koordynatora i osoby 

wspierającej. W ramach całorocznych inicjatyw 

 ( zbiórka złomu i makulatury, kiermasze ciast, 

przygotowanie i rozprowadzanie kartek i ozdób 

świątecznych, sprzedaż ciasteczek 

walentynkowych itp.) zebrane zostaną środki, 

które przeznaczone będą na wycieczkę, dla 

uczniów o niższym statusie materialnym. Celem 

jest to, aby wszyscy uczniowie kl. 3d poczuli się 

odpowiedzialni  za wyjazd na  wycieczkę, 

planowaną na czerwiec 2015 r. i aby mogli na nią 

pojechad w pełnym składzie. 

 

Obszar działań: Organizacja pracy szkoły 

 

 

Wrzesień’ 2014  – maj’2015 
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„ Opowiedz mi mamo, podopowiedz mi 

tato…”- 

Poznajemy zawody i pasje rodziców 

Przedsięwzięcie kierowane będzie głównie do 

uczniów klas trzecich i związane jest z tzw.  

„ preorientacja zawodową”. Wykorzystane 

zostanie tu doświadczenie rodziców, którzy 

podzielą się z uczniami swoim zawodowym 

doświadczeniem oraz życiowymi pasjami. 

Zadaniem uczniów i nauczycieli będzie  

zmobilizowanie i przygotowanie listy rodziców, 

którzy będą chcieli przyjśd do szkoły  

i poprowadzid spotkania z młodzieżą. 

 

Obszar działań: Dydaktyka  

 

 

 

Luty – czerwiec’2015 

 

 

  

 

 

 

 


