
Plan współpracy Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie 

ze środowiskiem lokalnym 
 

 

Współpraca ze środowiskiem, to konieczność określona w przepisach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z formalnym 

funkcjonowaniem szkoły. To możliwość uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów, włączania  całej społeczności szkolnej do działań 

na rzecz środowiska. Pełniejszego zrozumienia jego potrzeb i zaistnienia w nim. To także konieczność i możliwość angażowania środowiska        

w życie szkolne, aby nie tylko promować działania szkoły, ale żeby uświadamiać złożoność procesu dydaktyczno – wychowawczego, który 

realizowany jest w określonych warunkach społeczności lokalnej.   

 
Cele współpracy ze środowiskiem: 
 
1.Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, 
2.Rozwijanie partnerstwa w realizacji celów związanych z rozwojem szkoły, 
3.Stymulowanie rozwoju psychospołecznego uczniów, umiejętności dostrzegania potrzeb środowiska, chęci uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej, 
3.Promowanie osiągnięć szkoły, jej uczniów i nauczycieli, 
4.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. 

 
 

Partnerzy Szkoły Zadania do realizacji  we współpracy z 
partnerem 

 

Planowany termin 
realizacji 

Odpowiedzialny Uwagi 

Rada Rodziców 
Spotkanie z nowo utworzoną Radą Rodziców wrzesień dyrektor 

 
Ustalenie wspólnie z Radą Pedagogiczną 
Programu wychowawczo – profilaktycznego 
Szkoły na rok szkolny 2022/2023 

wrzesień dyrektor 
 

Prezentacja Kalendarza imprez i 
uroczystości na rok szkolny 2022/2023. 
Ustalenie możliwości finansowania 
wybranych wydarzeń przez Radę Rodziców 

wrzesień dyrektor 
 



Pozyskanie opinii w sprawie projektu planu 
finansowego na rok 2023 

grudzień dyrektor 
 

Opinia w sprawie wybranych przez 
nauczycieli podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych 

czerwiec 2023 dyrektor 
 

Współpraca w realizacji Kalendarza Imprez    
i Uroczystości 

cały rok szkolny dyrektor 
 

Rodzice 
Zapoznanie z postanowieniami Statutu 
Szkoły w zakresie oceniania, klasyfikowania, 
promowania 

wrzesień/ zebrania klasowe wychowawcy 
  

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi     
i programowym dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnymi 

wrzesień/ wychowawca kl. II, VI, 
VII  

Zapoznanie rodziców uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego z WOF i IPET- ami 

wrzesień wychowawca kl. II, VI, 
VII  

Zapoznanie rodziców z zasadami organizacji 
egzaminów 8. klasisty 

październik wychowawca kl. VIII 
 

Informowanie rodziców o postępach i 
trudnościach w rozwoju, nabywaniu wiedzy i 
umiejętności, zachowaniu  uczniów  

w/ g harmonogramu 
zebrań klasowych/ 

grupowych oraz podczas 
„ indywidualnych 

konsultacji” w pierwszy 
poniedziałek m-ca 

wszyscy wychowawcy i 
nauczyciele  

Zapraszanie do uczestnictwa w realizacji 
Kalendarza Imprez i Uroczystości szkolnych i 
klasowych 

zgodnie z opracowanymi 
harmonogramami 

wszyscy wychowawcy 
 

Zapraszanie do współudziału w 
organizowaniu wycieczek i imprez klasowych  

zgodnie z opracowanymi 
harmonogramami 

wszyscy wychowawcy 
 

Eksponowanie na tablicy ogłoszeń oraz w e 
dzienniku informacji adresowanych do 
rodziców 
 

cały rok szkolny dyrektor, wychowawcy 
 



„Pedagogizacja rodziców” 
 
 

zgodnie z rozpoznanymi 
potrzebami rodziców w 

tym zakresie i wnioskami 
ze sprawowanego 

nadzoru 
pedagogicznego w 
poprzednim roku 

szkolnym 

dyrektor, specjaliści 
zatrudnieni w szkole  

Angażowanie rodziców do działań na rzecz 
szkoły – pozyskiwanie również sponsoringu 
w różnej formie 

wg potrzeb dyrektor, Rada 
Pedagogiczna  

Wyróżnianie rodziców szczególnie 
zaangażowanych w pracach na rzecz szkoły- 
nadawanie tytułu „ Rodzic miesiąca”,             
„ Przyjaciel Szkoły”. Eksponowanie działań 
na stronie www, tablicy informacyjnej  

cały rok szkolny dyrektor w 
porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną  

 

Zapoznanie rodziców z efektami realizacji 
IPET-ów 

12/13.06.2023  wychowawcy 
 

 
Organizacja zebrań grupowych/klasowych, 
spotkań indywidualnych 

08/09.09.2022 
09.11.2022  
14.12.2022  
08.02.2023  
05.04.2023  
17.05.2023  

12/13.06.2023  

 
„Konsultacje” w każdy 
pierwszy poniedziałek 

miesiąca 

wychowawcy 
 

Organ prowadzący 
Przedstawienie wniosku do projektu planu 
finansowego szkoły na rok 2023 

do 30 września dyrektor 
 

Współpraca w zakresie realizowanej 
inwestycji – rozbudowy szkoły 

wg potrzeb w okresie 
realizacji zadania 

dyrektor 
 

Przedstawianie organizacji pracy szkoły- 
aneksów do projektowanej organizacji 

w razie zmian dyrektor 
 

Przedłożenie do zatwierdzenia projektu 
organizacji szkoły na rok szkolny 2023/2024 

kwiecień dyrektor 
 



Przedkładanie zestawień uczniów 
uprawnionych do dowozu 

co miesiąc dyrektor 
 

Zapraszanie przedstawicieli organu na 
imprezy i wydarzenia szkolne 

zgodnie z Kalendarzem 
Imprez i Uroczystości 

dyrektor, nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację danej 

imprezy 

 

Współpraca w zakresie realizacji planu 
finansowego szkoły 

 dyrektor 
 

Uczestniczenie dyrektora w sesjach Rady 
Gminy 

zgodnie z kierowanymi 
zaproszeniami 

Przewodniczącego Rady 
Gminy 

 
 

Uczestniczenie uczniów w wydarzeniach, 
konkursach  inicjowanych przez Gminę 

zgodnie z kierowanymi 
zaproszeniami, 
informacjami 

dyrektor 
 

Sołectwo 
Charzyno/ Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 

Włączanie się w wydarzenia inicjowane 
przez Sołectwo/ Koło GW 

zgodnie z 
przedstawionymi 

potrzebami 

 
 

Zapraszanie przedstawicieli organu na 
wybrane imprezy i wydarzenia szkolne 

zgodnie z Kalendarzem 
Imprez i Uroczystości 

dyrektor, nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację danej 

imprezy 

 

Związek 
zawodowy- ZNP 

Przedkładanie do zaopiniowania 
dokumentów związanych z przekazywaniem 
świadczeń finansowych pracownikom 

Zgodnie z przepisami w 
tym zakresie, 

Regulaminem ZFŚŚ 

dyrektor 
 

Przedkładane do zaopiniowania aneksów do 
projektu organizacji pracy szkoły 

do 30 września 2022 dyrektor 
 

Przedkładane do zaopiniowania 
projektowanej organizacji pracy szkoły  

kwiecień 2023 
 

dyrektor 
 

Zapraszanie przedstawicieli związku do 
udziału w wydarzeniach szkoły 

 dyrektor 
 

Filia Biblioteki 
Gminnej 

Udział uczniów w wydarzeniach literackich, 
czytelniczych inicjowanych przez filię 
biblioteki, w tym w lekcjach bibliotecznych 

wg kalendarza biblioteki nauczyciel  bibliotekarz 
 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Występowanie z wnioskami o objęcie 
pomocą rodzin w zakresie żywienia uczniów 
w szkole  

w razie potrzeby nauczyciel, któremu 
przydzielono czynności 

dodatkowe w tym 
zakresie 

 



Współpraca w zakresie objęcia wsparciem 
rodzin uczniów poch. ukraińskiego/ 
uchodźców wojennych 

w razie potrzeby dyrektor 
 

Występowanie z wnioskiem o udzielanie 
wsparcia uczniom z rodzin o mniejszej 
skuteczności wychowawczej 

w razie potrzeby dyrektor, pedagog 
 

Włączanie się w wydarzenia inicjowane 
przez Ośrodek na rzecz mieszkańców Gminy 
Siemyśl 

w razie potrzeby  
 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Charzynie 

Nawiązanie współpracy w zakresie pokazu 
uczniom sposobu udzielania 
poszkodowanym pomocy przedmedycznej  

wrzesień dyrektor 
 

Nawiązanie współpracy w zakresie naboru 
do Młodzieżowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Charzynie 

wrzesień dyrektor 
 

Włączanie się w wydarzenia inicjowane 
przez OSP Charzyno na rzecz jednostki        
i społeczności lokalnej 

wg zgłoszonych potrzeb, 
zaproszeń 

dyrektor, nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację danej 

imprezy 

 

Zapraszanie przedstawicieli OSP do udziału 
w  wydarzeniach szkolnych 

zgodnie z Kalendarzem 
Imprez i Uroczystości 

 
 

Szkoła 
Podstawowa         
w Siemyślu 

Zaproszenie do udziału 3.klasistów              
w Omnibusie wiedzy 

zgodnie z  
Kalendarzem Imprez i 

Uroczystości 

wychowawca klasy III 
 

Zaproszenie uczniów do udziału w konkursie 
plastycznym „ Sowa” 

zgodnie z  
Kalendarzem Imprez i 

Uroczystości 

M. Iwanicka 
 

Placówki 
oświatowe             
w Kołobrzegu 

Udział uczniów w konkursach, przeglądach 
inicjowanych przez kołobrzeskie 
przedszkola, szkoły 

zgodnie z przekazanymi 
zaproszeniami, 

Kalendarzem Imprez i 
Uroczystości, w którym 
zostały ujęte możliwe 
wydarzenia, których 
organizatorem są 

placówki oświatowe w 
Kołobrzegu  

nauczyciele 
odpowiedzialni za 

udział ( wskazani w 
Kalendarzu Imprez  

Uroczystości) 

 



Posterunek Policji 
w Rymaniu 

Udział dzieci przedszkolnych i uczniów w 
spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 

zgodnie z  
Kalendarzem Imprez i 

Uroczystości 

nauczyciele 
odpowiedzialni za 

udział ( wskazani w 
Kalendarzu Imprez  

Uroczystości) 

 

Udział uczniów w spotkaniach z 
przedstawicielami policji związanych z 
prewencją hejtu 

 dyrektor, pedagog 
 

Zaproszenie przedstawicieli policji do 
przeprowadzenia egzaminu na kartę 
rowerową 

 nauczyciel przedmiotu 
Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 

Lokalne firmy/ 
zakłady pracy  
Lisner, Motortech 

Udział uczniów klas VII i VIII w spotkaniach 
na terenie firm w zakresie doradztwa 
zawodowego 

zgodnie z uzgodnieniami z 
zarządzającymi firmami 

nauczyciel przedmiotu, 
dyrektor  

Zapraszanie przedstawicieli firm do udziału w 
wydarzeniach szkoły 

 Nauczyciele 
odpowiedzialni za 

udział ( wskazani w 
Kalendarzu Imprez  

Uroczystości) 

 

Pozyskiwanie wsparcia lokalnych firm na 
rzecz rozwoju szkoły 

 dyrektor 
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Planowany termin 
realizacji 
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Spotkanie z nowo utworzoną Radą Rodziców wrzesień dyrektor 
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finansowego na rok 2023 

grudzień dyrektor 
 

Opinia w sprawie wybranych przez 
nauczycieli podręczników i materiałów 
ćwiczeniowych 

czerwiec 2023 dyrektor 
 

Wystąpienie o wydanie opinii w sprawie 
nauczyciela ubiegającego się o stopień 
awansu zawodowego 

czerwiec 2023 dyrektor 
 

Współpraca w realizacji Kalendarza Imprez    
i Uroczystości 

cały rok szkolny dyrektor 
 

Rodzice 
Zapoznanie z postanowieniami Statutu 
Szkoły w zakresie oceniania, klasyfikowania, 
promowania 

wrzesień/ zebrania klasowe wychowawcy 
  

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi     
i programowym dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnymi 

wrzesień/ wychowawca kl. II, VI, 
VII  

Zapoznanie rodziców uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego z WOF i IPET- ami 

wrzesień wychowawca kl. II, VI, 
VII  
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„ indywidualnych 

konsultacji” w pierwszy 
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wszyscy wychowawcy i 
nauczyciele  

Zapraszanie do uczestnictwa w realizacji 
Kalendarza Imprez i Uroczystości szkolnych i 
klasowych 

zgodnie z opracowanymi 
harmonogramami 

wszyscy wychowawcy 
 

Zapraszanie do współudziału w 
organizowaniu wycieczek i imprez klasowych  

zgodnie z opracowanymi 
harmonogramami 

wszyscy wychowawcy 
 

Eksponowanie na tablicy ogłoszeń oraz w e 
dzienniku informacji adresowanych do 

cały rok szkolny dyrektor, wychowawcy 
 



rodziców 
 

„Pedagogizacja rodziców” 
 
 

zgodnie z rozpoznanymi 
potrzebami rodziców w 

tym zakresie i wnioskami 
ze sprawowanego 

nadzoru 
pedagogicznego w 
poprzednim roku 

szkolnym 

dyrektor, specjaliści 
zatrudnieni w szkole  

Angażowanie rodziców do działań na rzecz 
szkoły – pozyskiwanie również sponsoringu 
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wg potrzeb dyrektor, Rada 
Pedagogiczna  
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zaangażowanych w pracach na rzecz szkoły- 
nadawanie tytułu „ Rodzic miesiąca”,             
„ Przyjaciel Szkoły”. Eksponowanie działań 
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cały rok szkolny dyrektor w 
porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną  
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„Konsultacje” w każdy 
pierwszy poniedziałek 

miesiąca 

wychowawcy 
 

Organ prowadzący 
Przedstawienie wniosku do projektu planu 
finansowego szkoły na rok 2023 

do 30 września dyrektor 
 

Współpraca w zakresie realizowanej 
inwestycji – rozbudowy szkoły 

wg potrzeb w okresie 
realizacji zadania 

dyrektor 
 

Przedstawianie organizacji pracy szkoły- 
aneksów do projektowanej organizacji 

w razie zmian dyrektor 
 



Przedłożenie do zatwierdzenia projektu 
organizacji szkoły na rok szkolny 2023/2024 

kwiecień dyrektor 
 

Przedkładanie zestawień uczniów 
uprawnionych do dowozu 

co miesiąc dyrektor 
 

Zapraszanie przedstawicieli organu na 
imprezy i wydarzenia szkolne 

zgodnie z Kalendarzem 
Imprez i Uroczystości 

dyrektor, nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację danej 

imprezy 

 

Współpraca w zakresie realizacji planu 
finansowego szkoły 

 dyrektor 
 

Uczestniczenie dyrektora w sesjach Rady 
Gminy 

zgodnie z kierowanymi 
zaproszeniami 

Przewodniczącego Rady 
Gminy 

 
 

Uczestniczenie uczniów w wydarzeniach, 
konkursach  inicjowanych przez Gminę 

zgodnie z kierowanymi 
zaproszeniami, 
informacjami 

dyrektor 
 

Sołectwo 
Charzyno/ Koło 
Gospodyń 
Wiejskich 

Włączanie się w wydarzenia inicjowane 
przez Sołectwo 

zgodnie z 
przedstawionymi 

potrzebami 

 
 

Zapraszanie przedstawicieli organu na 
wybrane imprezy i wydarzenia szkolne 

zgodnie z Kalendarzem 
Imprez i Uroczystości 

dyrektor, nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację danej 

imprezy 

 

Związek 
zawodowy- ZNP 

Przedkładanie do zaopiniowania 
dokumentów związanych z przekazywaniem 
świadczeń finansowych pracownikom 

Zgodnie z przepisami w 
tym zakresie, 

Regulaminem ZFŚŚ 

dyrektor 
 

Przedkładane do zaopiniowania aneksów do 
projektu organizacji pracy szkoły 

do 30 września 2022 dyrektor 
 

Przedkładane do zaopiniowania 
projektowanej organizacji pracy szkoły  

kwiecień 2023 
 

dyrektor 
 

Zapraszanie przedstawicieli związku do 
udziału w posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej 
na stopień nauczyciela kontraktowego 

na wniosek zgłoszony 
przez nauczyciela  

dyrektor 
 

Zapraszanie przedstawicieli związku do 
udziału w wydarzeniach szkoły 

 dyrektor 
 



Filia Biblioteki 
Gminnej 

Udział uczniów w wydarzeniach literackich, 
czytelniczych inicjowanych przez filię 
biblioteki, w tym w lekcjach bibliotecznych 

wg kalendarza biblioteki nauczyciel  bibliotekarz 
 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Występowanie z wnioskami o objęcie 
pomocą rodzin w zakresie żywienia uczniów 
w szkole  

w razie potrzeby nauczyciel, któremu 
przydzielono czynności 

dodatkowe w tym 
zakresie 

 

Współpraca w zakresie objęcia wsparciem 
rodzin uczniów poch. ukraińskiego/ 
uchodźców wojennych 

w razie potrzeby dyrektor 
 

Występowanie z wnioskiem o udzielanie 
wsparcia uczniom z rodzin o mniejszej 
skuteczności wychowawczej 

w razie potrzeby dyrektor, pedagog 
 

Włączanie się w wydarzenia inicjowane 
przez Ośrodek na rzecz mieszkańców Gminy 
Siemyśl 

w razie potrzeby  
 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Charzynie 

Nawiązanie współpracy w zakresie pokazu 
uczniom sposobu udzielania 
poszkodowanym pomocy przedmedycznej  

wrzesień dyrektor 
 

Nawiązanie współpracy w zakresie naboru 
do Młodzieżowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Charzynie 

wrzesień dyrektor 
 

Włączanie się w wydarzenia inicjowane 
przez OSP Charzyno na rzecz jednostki        
i społeczności lokalnej 

wg zgłoszonych potrzeb, 
zaproszeń 

dyrektor, nauczyciele 
odpowiedzialni za 
organizację danej 

imprezy 

 

Zapraszanie przedstawicieli OSP do udziału 
w  wydarzeniach szkolnych 

zgodnie z Kalendarzem 
Imprez i Uroczystości 

 
 

Szkoła 
Podstawowa         
w Siemyślu 

Zaproszenie do udziału 3.klasistów              
w Omnibusie wiedzy 

zgodnie z  
Kalendarzem Imprez i 

Uroczystości 

wychowawca klasy III 
 

Zaproszenie uczniów do udziału w konkursie 
plastycznym „ Sowa” 

zgodnie z  
Kalendarzem Imprez i 

Uroczystości 

M. Iwanicka 
 

Placówki 
oświatowe             
w Kołobrzegu 

Udział uczniów w konkursach, przeglądach 
inicjowanych przez kołobrzeskie 
przedszkola, szkoły 

zgodnie z przekazanymi 
zaproszeniami, 

nauczyciele 
odpowiedzialni za 

udział ( wskazani w 

 



Kalendarzem Imprez i 
Uroczystości, w którym 
zostały ujęte możliwe 
wydarzenia, których 
organizatorem są 

placówki oświatowe w 
Kołobrzegu  

Kalendarzu Imprez  
Uroczystości) 

Posterunek Policji 
w Rymaniu 

Udział dzieci przedszkolnych i uczniów w 
spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym 

zgodnie z  
Kalendarzem Imprez i 

Uroczystości 

nauczyciele 
odpowiedzialni za 

udział ( wskazani w 
Kalendarzu Imprez  

Uroczystości) 

 

Udział uczniów w spotkaniach z 
przedstawicielami policji związanych z 
prewencją hejtu 

 dyrektor, pedagog 
 

Zaproszenie przedstawicieli policji do 
przeprowadzenia egzaminu na kartę 
rowerową 

 nauczyciel przedmiotu 
Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

 

Lokalne firmy/ 
zakłady pracy  
Lisner, Motortech 

Udział uczniów klas VII i VIII w spotkaniach 
na terenie firm w zakresie doradztwa 
zawodowego 

zgodnie z uzgodnieniami z 
zarządzającymi firmami 

nauczyciel przedmiotu, 
dyrektor  

Zapraszanie przedstawicieli firm do udziału w 
wydarzeniach szkoły 

 Nauczyciele 
odpowiedzialni za 

udział ( wskazani w 
Kalendarzu Imprez  

Uroczystości) 

 

Pozyskiwanie wsparcia lokalnych firm na 
rzecz rozwoju szkoły 

 dyrektor 
 

 

 

. 

 

 
 


