
PLAN SZKOLNEGO PROGRAMU AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY (SPAW) NA ROK SZKOLNY  2014/2015 
 
 

DZIAŁANIA ZADANIA OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMIN 
REALIZACJI 

UWAGI 

1.SKLEPIK 
SZKOLNY 
 

- rozesłanie ankiet do rodziców na temat działalności sklepiku, 
możliwości włączenia się do realizowanego zadania 
- zebranie opinii wśród uczniów na temat asortymentu 
- adaptacja pomieszczenia(malowanie, sprzątanie,urządzanie) 
- dekorowanie, wystrój 
- zorganizowanie ,,skrzynki pomysłów'' na nazwę sklepiku 
- zapoznanie się z ofertą dostawców towarów 
- zaopatrzenie sklepiku, wycena towaru, wywieszenie cennika, 
plakaty reklamujące towar, promocje 
- uroczyste otwarcie sklepiku szkolnego, przecięcie wstęgi 
  

rodzice, nauczyciele, 
pracownicy 
szkoły, opiekunowie 
samorządu szkolnego, 
szkolni plastycy, 
uczniowie 
szkolny opiekun 
sklepiku, rodzice, 
wyznaczeni uczniowie, 
dyrekcja,uczniowie, 
pracownicy, rodzice 

do 9.05.2014 
 
 
 
do 16.05.2014 
 
 
do 19.05.2014 
 
20.05.2014 

 

2.DZIEŃ SPORTU 
   DZIEŃ DZIECKA 
 
 
 

- zebranie propozycji, pomysłów od SU, RP, RR, 
- zaplanowanie wybranego działania 
- zaproszenie gości 
- zakup słodyczy 
- zakup trampoliny 
- zorganizowanie obiadu, poczęstunku 
- zaplanowanie i zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci 

uczniowie, nauczyciele, 
rodzice, 
 
wychowawcy 
pracownicy szkoły 
 
p.A.Chryć, p.T. Chryć 

1.06.2014  

3. PIKNIK 
RODZINNY 
 ,,SZKOŁA  Z 
PASJĄ...” 
 
 
 
 
 

- poinformowanie (plakat, strona internetowa, zeszyty 
kontaktowe, zaproszenia) 
- opracowanie planu działania i harmonogramu 
- przydział zadań 
- zaproszenie gości 
- pozyskiwanie sponsorów 
- zakup parasoli 
- zakup nagród o materiałów 
- zakup towarów do sklepiku i kawiarenki 

uczniowie, 
nauczyciele, rodzice 
 
pracownicy, 
nauczyciele, RR, 
p. B. Rosińska,           
p. K. Zając 
 
p. A. Sobiesiak,    

 realizacja 
od 22.05.2014 
do 15.06.2014 

 



 
 
 
cd. PIKNIK 
RODZINNY 
 
 

- zaplanowanie i przygotowanie programu artystycznego 
(,,Calineczka”, występ 6- latków, taniec towarzyski i 
współczesny, ludowy, występy instrumentalne i wokale, 
zabawy, konkursy ) 
- przygotowanie strojów i rekwizytów 
- dekoracja 
- podziękowania 

p. A. Wasilewicz 
uczniowie, rodzice 
aktor p. Jerzy Turowicz 
p. L. Gęca p. Z. Grela   
p. A. Gołębiowska 
krawcowa 
nauczyciele 
p. dyrektor 

4. 
ZORGANIZOWANIE 
,,2- go śniadania” 
 
 

- przyjęcie do realizacji wniosku dotyczącego wydłużenia 
przerwy na 2-gie śniadanie 
- zmiana długości przerw 
- uświadomienie rodzicom o potrzebie przygotowania dziecku 
2- go śniadania 

 
p. dyrektor 
wychowawcy klas 

wrzesień 
2014 

 

5. WYBORY DO 
SAMORZĄDU 
SZKOLNEGO I 
MAŁEGO 
SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 
 

- potwierdzenie potrzeby utworzenia MSU i powołanie 
opiekuna 
- włączenie wszystkich wychowawców do realizacji zadania 
samorządności (dyskusja z uczniami na temat „Czym jest 
samorząd,jakie ma uprawnienia, omawianie cech kandydata, 
jakie powinien spełniać kryteria”) 
- opracowanie projektu regulaminu- wspólne wypracowanie 
- przedstawianie projektu regulaminu, głosowanie nad 
spisanym projektem 
- demokratyczne wybory do SU 
- ukonstytuowanie się Rady SU 
- apel, nominacje na funkcje, wręczenie teczek 
- zebranie propozycji uczniów do planu pracy na rok szk. 
2014/15 
- organizacja planu pracy MSU 

Grono Pedagogiczne 
 
Wychowawcy klas 
 
 
 
opiekunowie SU 
p. A. Chryć 
p. M. Głowala 
p. G. Chilimoniuk 
uczniowie 
p. dyrektor 
uczniowie 
 
opiekunowie, Rada SU 

Posiedzenie RP 
1.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.09.2014 

 



6.  PIERWSZE 
SPOTKANIE     
PRZEDSTAWCIELI  
RP, RR, SU, 

- ustalenie zasad SPAW 
- zaplanowanie wspólnych działań na rok 2014\15 
- rozdzielenie zadań do realizacji 

rodzice 
p. dyrektor 
RR, RP, SU, 

wrzesień 
2014 

 

7.ŚLUBOWANIE I 
KLAS 
 
 
 
 
 
 
 

- ustalenie terminu uroczystości 
- zaplanowanie i przygotowanie części artystycznej 
- wykonanie i rozdanie zaproszeń 
- zakup matriałów do dekoracji, upominków i rekwizytów dla 
pierwszaków 
- wykonanie scenografii 
- przygotowanie poczęstunku 
- poprowadzenie uroczystości przez przewodniczącą SU 
- wesołe zabawy integracyjne 

p. A. Wasilewicz 
p. A. Gołębiowska 
p. A. Skoczylas 
rodzice 
uczniowie 

październik 
2014 

 

 8.,,ANGIELSKI JEST 
ŁATWY” 
 
 
 
 
 
 
 
 

- zgłoszenie wniosku o potrzebie podniesienia efektywności 
nauczania j. angielskiego 
- cykliczne spotkania nauczyciela z rodzicami (informowanie, 
udzielanie wskazówek do pracy w domu z dzieckiem, wgląd 
teczek prac uczniowskich) 
- jasny system oceniania 
- wprowadzenie zajęć praktycznych(teatrzyk, gry, zabawy 
językowe) 
- wymiana doświadczeń z innymi szkołami 
- zaprezentowanie umiejętności językowych np. ,,dzień języka 
angielskiego”, przedstawienie 

rodzice 
 
nauczyciel j. 
angielskiego 
 
 
 
 
wychowawcy, 
uczniowie 

10.2014 
do realizacji w 
ciągu roku 
szkolnego 
2014/15 

 

9. UROZMAICENIE 
ZAJĘĆ  W-F 
 
 
 
 
 
 

- zgłoszenie wniosku o potrzebie urozmaicenia zajęć w-f 
- informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych, 
odpowiednim stroju szkolnym 
- zadbanie rodziców o wpis na zaświadczeniu lekarskim o 
ćwiczeniach, które mogą być wykonywane przez ucznia 
zwolnionego z w-f 
- uczniowie proponują pomysły na aktywność ruchową w 
semestrze np. poprzez ankietę 

rodzice 
 
 
 
 
uczniowie 
 
nauczyciel w-f 

Wrzesień 2014 
do realizacji w 
ciągu roku 
szkolnego 
2014/15 

 



 
 
 
 

- organizacja zawodów np. rzutowych, siłowych, 
szybkościowych itp. jako dodatkowy czynnik motywujący 
- konkurs na najciekawszą lekcję w-f poprowadzoną przez 
ucznia 
- połączenie gimnastyki z muzyką 

10. DZIEŃ 
EDUKACJI 
NARODOWEJ 
 
 

- przygotowanie programu artystycznego 
- życzenia i kwiaty dla wszystkich pracowników szkoły 
 
- poczęstunek 
- dzień samorządności uczniowskiej 
 
 

p. W. Błaziak 
p. M. Gargol 
uczniowie 
rodzice 
Samorząd Uczniowski 

13.10.2014  

11.ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 

- opracowanie scenariusza uroczystości 
- pieśni patriotyczne odśpiewane przez każdą klasę 
- wykonanie kotylionów 
- dekoracja sali, szkoły 
- uruchomienie radiowęzłu 
- inscenizacja 
- udział rodziców w apelu 
- udział delegacji rodziców, uczniów i nauczycieli w 
powiatowych obchodach Święta Niepodległości 

p. A. Chryć 
wychowawcy 
uczniowie 
 
 
 
rodzice, 
przedstawiciele SU, 
nauczyciele, rodzice 

7.11.2014  

12. DRUGIE 
SPOTKANIE 
PRZEDSTAWICIELI 
RR, RP, SU, 
 

- zebranie opinii na temat podjętych działań, 
-omówienie bieżących spraw, 
-konsultacja i wdrażanie kolejnych działań, 

RP, RR, SU, 
Dyrektor Szkoły 

listopad 
2014 

 

13.  ANDRZEJKI 
 
 
 

- zaplanowanie wróżb 
- włączenie rodziców do ich przeprowadzenia 
- dekoracja sali 
- wspólne zabawy 

p. G. Chilimoniuk 
p. H. Tołubińska 
uczniowie, rodzice 

27.11.2014  

14. RODZINNY 
DZIEŃ GÓRNIKA 

- wspólne zaplanowanie działań 
 

p. M.Choma, rodzice, 
SU 

3.12.2014  



 
 

- przygotowanie poczęstunku dla dzieci, rodziców i 
zaproszonych gości 
- opracowanie scenariusza uroczystości 
- zaproszenie gości (przedstawiciele KWK w Bogdance oraz 
ojcowie-górnicy) 
- przygotowanie z dziećmi prezentacji o wydobyciu węgla  
- zrobienie dekoracji, rekwizytów, strojów   
- wykonanie prezentów dla zaproszonych gości 
- wspólne zabawy i tańce, konkurencje dla gości 
 
- ciekawostki o pracy górnika, jego stroju i zwyczajach 
 

rodzice 
 
nauczyciele 
Dyrektor Szkoły, n-le, 
rodzice, dzieci 
p. J. Woźnica 
uczniowie 
 
rodzice, nauczyciele 
 
dzieci, nauczyciele, 
rodzice,  
zaproszeni goście 

15.DZIEŃ 
WOLONTARIUSZA 
 
 

- wspólne zaplanowanie działań 
- propagowanie wśród młodzieży i rodziców idei wolontariatu 
- wspólne podsumowanie dotychczasowych działań 

p. W. Błaziak 
p. A. Wasilewicz 
p. A. Sobiesiak 
uczniowie, rodzice 

5.12.2014  

16.SZKOLNA 
WIGILIA 

- wspólne zaplanowanie działań 
- przygotowanie programu artystycznego 
- zaproszenie gości 
-przygotowanie posiłku 
-wyznaczenie osób pomagających przy sprzątaniu 

p. L. Jędruszak 
p. A. Wasilewicz 
uczniowie 
rodzice 
pracownicy 

19.12.2014  

17.DZIEŃ BABCI I 
DZIADKA 

-wspólne zaplanowanie działań 
- przygotowanie dekoracji, części artystycznej, upominków 
- wyznaczenie osób do pieczenia ciasta 
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pomoc przy 
ustawianiu stolików 
- wyznaczenie osób pomagających przy sprzątaniu 

 
wychowawcy edukacji 
wczesnoszkolnej 
dzieci 
wyznaczeni rodzice 

29.01.2015  

18. CHOINKA 
 
 
 

- wspólne zaplanowanie działań 
- opiniowanie na temat paczek 
- zakup upominków 
- organizacja sklepiku i kawiarenki 

 
uczniowie, rodzice, 
nauczyciele 
 

31.01.2015 
 
 
 

 



 
cd. CHOINKA 
 
 
 

- wyznaczenie osób do upieczenia ciasta 
- dekoracja sali 
-wyznaczenie osób do pomocy przy sprzątaniu 
- decyzja (wybór) osoby prowadzącej (wodzireja) lub orkiestry 
- przygotowanie poczęstunku 

rodzice 
 
nauczyciele 
pracownicy 
 
p. kucharki 

 
31.01.2015 

19.TRZECIE 
SPOTKANIE 
PRZEDSTAWICIELI 
RP, SU, RR 

- podsumowanie działań 
- ewaluacja programu SPAW 
- rozdzielenie zadań do dalszej realizacji 

RP ,SU , RR 
Dyrektor Szkoły 

luty 
2015 

 

20. DZIEŃ PATRONA 
SZKOŁY 
 
 
 

- wspólne zaplanowanie działań 
- przygotowanie programu artystycznego 
- konkursy   
- pozyskiwanie sponsorów 

p. A. Chryć 
p. H. Tołubińska 
p. A. Gołębiowska 

luty 
2015 

 

21.DZIEŃ KOBIET 
 

- zaplanowanie działań 
- życzenia 
- poczęstunek 

p. M. Zasiadko 
samorząd szkolny 

9.03.2015  

22.WIELKANOC 
PUKA DO DRZWI 
 
 
 

- warsztaty z udziałem rodziców, babć: zdobienie jajek itp. 
- zaplanowanie i przygotowanie inscenizacji „Wielkanocne 
zwyczaje na Lubelszczyźnie” 
- wykonanie scenografii  
- poświęcenie pokarmów przez księdza lub katechetę 
- dzielenie się święconym jajkiem i wzajemne składanie 
wielkanocnych życzeń 
- częstowanie wszystkich czekoladowym jajem 

p. A. Sobiesiak 
p. G. Chilimoniuk 
uczniowie 
rodzice 

31.03.2015  

23.DZIEŃ ZDROWIA 
I ZIEMI 
 

- zaplanowanie apelu 
- zaproszenie gości 
- przygotowanie dekoracji i strojów 
- przygotowywanie zdrowych posiłków 
- cykliczne spotkania z dietetykiem 
 

p. I. Wróbel 
p. A. Wasilewicz 
p. dyrektor 
uczniowie 

24.04.2015  



24.ŚWIĘTO 3 MAJA 
 
 

- akademia przygotowana przez uczniów 
- zaproszenie gości 
- złożenie kwiatów na grobach 
- inscenizacja „Powtórka z historii” 

p. A. Biała 
p. W. Błaziak 
uczniowie 

30.04.2015  

26.DZIEŃ DZIECKA - zaplanowanie działań związanych z organizacją Dnia 
Dziecka 
- realizacja wytyczonych zadań 
- poczęstunek 

p. A. Chryć    
rodzice 
p. A. Wasilewicz 
p. dyrektor 

1.06.2015  

27.PIKNIK 
RODZINNY 
 

- podział zadań 
- pozyskiwanie sponsorów 
- opracowanie planu działania i harmonogramu 
 

uczniowie,nauczyciele, 
rodzice 
pracownicy 

czerwiec 
2015 

 

28. DNI 
NIECODZIENNE W  
PRZEDSZKOLU 
- Dzień marchewki 
- Dzień pieczonego 
ziemniaka 
-Dzień pluszowego 
misia 
-spotkanie 
bożonarodzeniowe-
pieczenie pierniczków, 
ubieranie choinki 
- Dzień Babci i 
Dziadka 
- Tłusty Czwartek 
- Dzień Teatru  
- Dzień Matki i Ojca 
- Dzień Strażaka 
 
 

- wspólne zaplanowanie działań 
- przygotowanie poczęstunku dla dzieci, zaproszonych gości 
według harmogramu ustalonego przez rodziców 
- przygotowanie programu spotkania  
 
- wspólne zabawy, tańce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczyciele 
Rodzice 
 
Nauczyciele, rodzice, 
dzieci 
Dzieci, goście 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do realizacji 
przez cały r. szk. 
2014/2015 

 



29. SPOTKANIA 
WARSZTATOWE 
W PRZEDSZKOLU 
 
 
- Rodzice czytają 
dzieciom 
 
- wycieczki, wyjścia, 
spacery 
- rodzic aktywny-udział 
w zajęciach otwartych  
 

 
- zaplanowanie tematyki zajęć warsztatowych 
- przygotowanie scenariusza spotkań 
- wspólna realizacja zamierzonych działań 
- degustacja, wspólne zabawy, tańce i konkurencje 
-wbór tematyki czytanych tekstów 
- wspólne urządzanie kącika książki 
- czytanie 
- realizacja podjętych zadań 
 
- wykonanie zaproszeń dla rodziców 
- zapraszanie rodziców 
- aktywny udział rodziców w zajęciach  z dziećmi 
 

 
Rodzice, dzieci, 
nauczyciele 
 
 
 
 
 
 
 
dzieci, nauczyciele 
dzieci,  
nauczyciele, rodzice, 
dzieci 
 

30.ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 
2014/2015 

- Msza Święta   
       
- otwarcie uroszystości 
- część artystyczna 
 
 
 
 
 
 
- wręczenie nagród i dyplomów dla uczniów 
- przekazanie podziękowań dla rodziców 
- rozdanie świadectw w klasach przez wychowawców 
 
 
 
 
 

Proboszcz tutejszej 
parafii 
p. dyrektor 
p. Z. Grela 
p. H. Tołubińska 
p. W. Błaziak’ 
samorząd szkolny 
nauczyciele 
pracownicy 
 
Dyrektor szkoły 
 
nauczyciele 
 
 

26.06.2015  



31.CZWARTE 
SPOTKANIE 
PRZEDSTAWICIELI 
RP, RR, SU. 

- sprawozdanie z działalności 
-podsumowanie współpracy 

RP ,SU , RR 
Dyrektor Szkoły 

czerwiec 
2015 

 

 
 

1. Większość zadań zaproponowali rodzice. 
2. Do każdego zadania w szkole znajduje się Załącznik nr 1. 
3. Rekomendacje: 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                Zaopiniowali: 
 
 
Rada Rodziców                                              Rada Pedagogiczna                                            Samorząd Uczniowski       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                Zatwierdził: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                     


