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Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej 

w Toruniu 

 SZKOŁĄ WSPÓŁPRACY 

 
W marcu 2013 r. został zapoczątkowany ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, zatytułowany „SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOW IE I RODZICE 
KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY”. Jego cele m jest 
wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz 
przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez 
opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te 
zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, 
ogólnopolskich badań sondażowych dotyczących opinii i postaw w każdej z grup 
(dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie 
upowszechnione w postaci podręczników.  
 
We wrześniu br. została przeprowadzona rekrutacja szkół, które wezmą udział w projekcie; 
jego autorzy zaplanowali, iż będzie to około tysiąca placówek oświatowych, czyli 5% w skali 
całego kraju. Wśród szkół, które wyraziły chęć udziału w projekcie, znalazła się również i 
nasza. Miło nam powiadomić, iż zostaliśmy zakwalifikowani i staliśmy się uczestnikami 
projektu! 
 
W początkowym etapie realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania sondażowe. Ich 
najważniejszym celem będzie rozpoznanie postaw odnoszących się do roli rodziców (rad 
rodziców) i uczniów (samorządów uczniowskich) w życiu szkoły i przedszkola. W badaniach 
uwzględniona zostanie perspektywa pięciu grup zaangażowanych w proces edukacji: 
uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli i urzędników 
odpowiedzialnych za edukację w jednostkach samorządu terytorialnego. 
 
Wyniki badań sondażowych dostarczą informacji na temat istniejących w Polsce praktyk w 
zakresie współpracy różnych grup na terenie szkoły i będą służyć realizacji wielu celów 
projektowych: 
- pomogą lepiej zaplanować działania szkoleniowe; 
- stanowić będą istotny wkład w wypracowanie systemowych rozwiązań formalno-prawnych 
określających ramy współpracy szkolnej (rodziców, uczniów i nauczycieli); 
- przyczynią się do określenia praktycznych modeli takiej współpracy.  
 
Wypracowane systemowe propozycje rozwiązań formalnych i modelowych poddane zostaną 
ogólnopolskim konsultacjom. 
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Naszą szkołę w projekcie będą reprezentowali przedstawiciele:  
- Rady Pedagogicznej (dyrektor szkoły Bożena Rzemieniuk i nauczyciel języka        
   angielskiego Tomasz Strużanowski); 
- Rady Rodziców (Sylwia Czarnomska, Katarzyna Wojnowska) 
- Samorządu Uczniowskiego (Natalia Tarkowska, Maria Zajączkowska) 
 
Wezmą oni udział w cyklu szkoleń i warsztatów, których celem będzie przekazanie wiedzy na 
temat roli i zadań samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych i współpracy na terenie szkoły, a także wsparcie nauczycieli, uczniów i 
rodziców w tworzeniu w szkole wspólnej koalicji dla uczenia się, rozwoju i dorastania dzieci. 
 
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli będą miały na celu wyjaśnienie znaczenia roli oraz 
praw rodziców i uczniów w życiu szkoły oraz przygotowanie do ich aktywnego w nim 
uczestnictwa. Uczniowie wezmą udział w szkoleniach dotyczących m.in.: uprawnień i 
sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy w ramach 
samorządu, jak również z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami.  
Dla rodziców odbędą się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców, praw rodziców w 
szkole, dobrych praktyk działań rodziców w przestrzeni szkolnej oraz zasad skutecznej 
współpracy z dyrekcją. 
 
Najważniejszym, oczekiwanym efektem szkoleń i warsztatów będzie zbudowanie współpracy 
i takich relacji, które nie tylko przyczynią się do lepszego funkcjonowania szkoły i 
przedszkola, poprawy osiągnięć uczniów, ale również zwiększą osobiste kompetencje 
psychospołeczne uczniów i nauczycieli.  
 
Po zrealizowaniu szkoleń i warsztatów oraz wypracowaniu modelów współpracy, ostatnim 
etapem projektu będzie nadesłanie do biura projektu (FRDL) Programów Współpracy – jako 
dokumentu podsumowującego udział w projekcie, a jednocześnie planu współpracy z 
uczniami i rodzicami  na dalsze lata w danej szkole, czy przedszkolu. 
 
Spośród szkół i przedszkoli, które przedstawią najlepsze Programy Współpracy wyłonieni 
zostaną laureaci, którzy w nagrodę wyjadą do Londynu. 
 
 

Ramowy harmonogram udziału szkoły w projekcie 
 
do 15 września 2013 
Rekrutacja do projektu. Podmiot zgłasza chęć udziału w projekcie wysyłając swoje zgłoszenie 
poprzez wypełnienie formularza na www.szkolawspolpracy.pl  
 
do 1 października 2013 
Informacja o przyjęciu do projektu. Organizatorzy wysyłają informację do szkół i przedszkoli 
o zakwalifikowaniu się do projektu.  
 
do 15 października 2013 
Zgłoszenie przedstawicieli szkoły: dwóch nauczycieli, dwóch rodziców i dwóch uczniów. 
 
18 października 2013 
Konferencja inaugurująca projekt. Przedstawiciele szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do 
projektu zaproszeni są na konferencję inaugurującą projekt do Warszawy.  
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do 30 października 2013 
Zaproszenie na szkolenia. Przedszkola i szkoły otrzymują zaproszenie (zawierające termin i 
miejsce) na szkolenia dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli dotyczące współpracy na 
terenie szkoły/ przedszkola.  
 
listopad 2013 – czerwiec 2014 
Szkolenia w oddzielnych grupach dla rodziców (7 godzin), uczniów (7 godzin) oraz 
nauczycieli (14 godzin).  
 
luty 2014  - czerwiec 2014 
Pierwszy warsztat (7 godzin). Tworzenie szkolnych programów współpracy. W szkołach 
wdrażane są elementy programu współpracy, które zostały wypracowane podczas pierwszego 
warsztatu.  
luty 2014 – czerwiec 2014 
Tworzenie szkolnych/ przedszkolnych programów współpracy. W szkołach i 
przedszkolach wdrażane są elementy programu współpracy, które zostały wypracowane 
podczas pierwszego warsztatu. 
 
kwiecień – listopad 2014 
Drugi warsztat (7 godzin). 
 
październik 2014 – luty 2015 
Konkurs dobrych praktyk. Podmioty uczestniczące w projekcie będą mogły wziąć udział w 
konkursie na najlepsze programy współpracy uczniowie – rodzice – nauczyciele. 
Przedstawiciele zwycięskich trzech szkół/ przedszkoli wezmą udział w wizycie studyjnej w 
Londynie.  
 
styczeń – luty 2015 
Certyfikaty „Szkoła/ Przedszkole Współpracy”. Szkoły i przedszkola, które wdrożą 
przygotowane przez siebie programy współpracy otrzymają certyfikaty wystawione przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.   
 

 

 

 

Opracował 
Tomasz Strużanowski 

 
 
 

 
 
 
 
 

Toruń, 1 września 2013r. 


