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Szkolenie dla rodziców

Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły
Okres
trwania projektu: marzec 2013 – luty 2015
0303.20104-02.2015
Cel ogólny projektu:
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.

2

Cele Szczegółowe:
• Diagnoza obecnego stanu współpracy w szkole oraz oczekiwań wobec niej wśród
rodziców, uczniów i nauczycieli
• Wypracowanie modelowych, adekwatnych do polskich warunków rozwiązań
wzmacniających współpracę na wszystkich poziomach edukacyjnych
• Przegląd prawnych i organizacyjnych uwarunkowań dla współpracy
oraz wypracowanie rekomendacji zmian legislacyjnych oraz organizacyjnych
• Wzmocnienie współpracy w 1034 szkołach i przedszkolach dzięki wsparciu
szkoleniowo-warsztatowemu
• Stworzenie i udostępnienie wiedzy:
- w zakresie możliwości aktywnego udziału rodziców w życiu szkół i przedszkoli
- dotyczącej aktywnego uczestnictwa uczniów i uczennic w życiu szkół
2

Dzięki udziałowi w szkoleniach i warsztatach uczestnicy projektu
dowiedzą się m.in.:

• Jakie są warunki skutecznej i satysfakcjonującej
współpracy.
• Jakie są obecnie ramy prawne i organizacyjne współpracy
pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami.

3

• W jaki sposób wzmocnić już istniejące formy współpracy,
a szczególnie samorząd uczniowski i rady rodziców.
• W jakich sprawach w szkole i przedszkolu warto
współpracować (organizacja życia szkolnego
/przedszkolnego, oferta zajęć pozalekcyjnych, realizacja
programu wychowawczego, rozwiązywanie problemów).
• W jaki sposób na co dzień skutecznie się komunikować,
aby współpraca była konstruktywna i przyjazna.
3

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



sla

j

d y

N O T A T

K

Najważniejsze działania w projekcie:
BADANIA:
- sondaż wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym
- ogólnopolskie badanie internetoweadresowane do dyrektorów szkół
- analiza rozwiązań prawnych
- konsultacje społeczne
WSPARCIE DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:
- rekrutacja 1034 szkół i przedszkoli w całej Polsce
- szkolenia: jednodniowe dla rodziców i dla ucznióworaz dwudniowe
dla dyrektorów i nauczycieli;
- debaty - organizowane w szkołach i przedszkolach, osobno przez uczniów,
przez rodziców i przez nauczycieli
- dwa rozdzielone w czasie, jednodniowe warsztaty w gronie nauczycieli,
uczniów i rodziców - mające na celu opracowanie i pilotażowe wdrożenie
programu współpracy w szkole i przedszkolu

4

PORTALE:
- dla rodziców
- dla uczniów

STRONA INTERNETOWA :
www.szkolawspolpracy.pl

4

Projekt Szkoła Współpracy a inne działania systemowe
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty – realizacja projektów
systemowych, m.in. w zakresie wzmocnienia systemu nadzoru
pedagogicznego:
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły” – zmiana systemowa, w celu wzmocnienia
demokratycznej kultury szkoły, poprzez zwiększenie udziału uczniów
i rodziców w życiu placówek edukacyjnych.

5

Wprowadzona nowa podstawa programowa uwzględnia m.in.:
- rozwijanie umiejętności współpracy,
- udział uczniów w procesach decyzyjnych,
- realny wpływ uczniów na życie szkoły,
Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego określa
wymagania państwa wobec szkół i przedszkoli:
m.in.: „uczniowie są aktywni” i „rodzice są partnerami szkoły”. Co to oznacza?
5

Wymagania państwa na poziomie „B”
(wysokie, ale jeszcze nie najwyższe) w zakresie współpracy

organów szkoły są następujące:




6




rodzice współdziałają ze szkołą w realizacji koncepcji pracy;
uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz
własnego rozwoju, rozwoju szkoły, społeczności lokalnej
i angażują w nie innych;
uczniowie mają wpływ na kształtowanie szkolnej
rzeczywistości;
uczniowie i rodzice mają wpływ na to, jakie wartości
i normy obowiązują w szkole;
6
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Wymagania państwa na poziomie „B” (cd)





7



w szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz
rozwoju uczniów i szkoły;
zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, uczniów,
rodziców
i innych pracowników w procesie decyzyjnym;
działania dyrektora umożliwiają budowanie sieci wsparcia
dla szkoły (adekwatnie do koncepcji pracy, potrzeb
i możliwości szkoły oraz środowiska).

7

Cele szkolenia
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Prezentacja najważniejszych informacji o projekcie.
Poznanie podstawowych treści na temat współpracy
w szkole/przedszkolu.
Poznanie i omówienie najważniejszych form i obszarów udziału
rodziców w życiu szkoły/ przedszkola.

Analiza korzyści, jakie może przynieść dobra współpraca w szkole/
przedszkolu – czynniki budowania kapitału społecznego w systemie
edukacji.
Sformułowanie warunków dobrej i efektywnej współpracy
rodziców z dyrekcją, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim
i otoczeniem szkoły.
8

Kontrakt
 Angażujemy się, zadajemy pytania
 Dzielimy się własnymi doświadczeniami
 Wyrażamy własne opinie
 Zachowujemy poufność

9

 Nie przerywamy innym ich wypowiedzi
 Mówi tylko jedna osoba, słuchamy siebie nawzajem
 Pamiętamy o wyciszeniu swojego telefonu
 Szanujemy czas swój i innych, jesteśmy punktualni
 Prawo STOP, prawo własnego określenia granic

9
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Szkoła Współpracy
Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko
i młody człowiek, każdy rodzic i nauczyciel zaproszeni są
do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy.

10

W Szkole Współpracy uczniowie i uczennice m.in. poprzez:
• metody dydaktyczne (praca w grupach, projekty, debaty itp.);
• zajęcia pozalekcyjne sprzyjające współpracy;
• codzienną aktywność i współdecydowanie o sprawach szkoły
poznają, czym jest współpraca i jak wpływa
na uczenie się, rozwijanie kompetencji kluczowych i realizację
podstawy programowej.

10

Jak rozumiemy współpracę w naszym projekcie?
Włącza wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców.
Systematyczna - podejmowana z pewną regularnością, zapisana
w dokumentach szkoły/przedszkola, realizowana w pewnych stałych
formach, jak np. regularne spotkania, debaty.

11

Ucząca zarówno dla uczniów, nauczycieli, jak też rodziców.
Uczące uczestnictwo to większa świadomość reguł (praw
i obowiązków), swoich własnych potrzeb i interesów oraz rozumienie
kontekstu, ograniczeń i uwarunkowań działania szkoły/przedszkola.
Wielotematyczna, co oznacza, że powinna dotyczyć organizacji pracy
szkoły, metod nauczania, finansów szkolnych, oferty obowiązkowej
i zajęć dodatkowych, celu i form współpracy z partnerami
z otoczenia szkoły, przedszkola itp.

11

Jak rozumiemy współpracę w naszym projekcie?
Prowadzona w różnorodnych formach. Doświadczenie współpracy
powinno być atrakcyjne i zrozumiałe – dlatego oprócz spotkań,
opiniowania dokumentów - warto ją prowadzić w postaci gier,
zabaw, warsztatów, symulacji i innych metod aktywizujących.
Oparta na jasnych regułach - pozwalających uczestnikom rozumieć
cel, zasady, formy współpracy.

12

Wewnątrz szkoły oraz wykraczająca poza nią. W projekcie będziemy
zachęcać szkoły i przedszkola, by rozwijały współpracę z otoczeniem
oraz podmiotami zewnętrznymi, szczególnie lokalnymi, takimi jak
biblioteki, domy kultury, organizacje pozarządowe, urzędy gminy,
ośrodki pomocy społecznej.

12
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RADA RODZICÓW

13

Reprezentacją ogółu rodziców jest rada rodziców.
Rady rodziców działają w szkołach i placówkach
- art. 53 ustawy o systemie oświaty.
W artykule tym określony też został sposób wyboru
i skład rady rodziców.
W skład rad rodziców wchodzą w szkołach - po jednym
przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego
oddziału.

13

Kompetencje stanowiące RR wynikające z ustawy:




14


uchwala regulamin własnej działalności, w którym określa
wewnętrzną strukturę, tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb
przeprowadzania wyborów
uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program
wychowawczy szkoły obejmujący treści i działania
o charakterze wychowawczym, skierowany do uczniów
i realizowany przez nauczycieli

uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program
profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
i środowiska

14

Kompetencje stanowiące RR wynikające z ustawy:





15


deleguje jednego przedstawiciela do komisji konkursowej,
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły
występuje do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły
wyraża zgodę na wniosek innych organów szkoły
lub sama wnioskuje o wprowadzenie obowiązku noszenia
jednolitego stroju przez uczniów na terenie szkoły

15
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Kompetencje opiniodawcze RR wynikające z ustawy:

• opiniuje projekt planu finansowego
składanego przez dyrektora szkoły

16

• opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności
szkoły w kształceniu lub wychowywaniu
• opiniuje podjęcie działalności w szkole organizacji lub
stowarzyszeń (opinia rady rodziców musi być pozytywna)
• opiniuje nadanie imienia szkole (we współpracy z SU i RP) –
rozporządzenie o ramowych statutach szkół

16

Wg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o SO:







17


opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych
do szkolnego planu nauczania
opiniuje propozycje form realizacji czwartej godziny
wychowania fizycznego
wybiera przedstawiciela rodziców, wchodzącego w skład rady
szkoły, a jeżeli nie powołano rady szkoły, wybiera
przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego
odwołanie nauczyciela od oceny pracy
opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

17

Z ustawy Karta Nauczyciela wynika, że rada rodziców:



18



opiniuje pracę nauczyciela, w celu ustalenia oceny dorobku
zawodowego nauczyciela za okres stażu

może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
w tym dyrektora szkoły

18

10
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Działania rady rodziców - przykłady:
• wpływ na zmianę przeznaczenia jednej z sal (rodzice uważają,
że nie powinien to być podręczny magazyn, lecz harcówka)
• wspólne z radą pedagogiczną ustalanie terminów dni wolnych
od zajęć
• wniosek do dyrektora o zmianę harmonogramu remontu szkoły

19

• propozycja zmiany organizacji nauki w okresie przeprowadzania
testów gimnazjalnych
• planowanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa w szkole

19

Działania rady rodziców - przykłady:
• wniosek do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły o nagrodzenie
jednego z nauczycieli
• zaproszenie do szkoły eksperta w danej dziedzinie, rodzice
występujący jako eksperci – preorientacja zawodowa

20

• wniosek do rady gminy i burmistrza o przeznaczenie dodatkowych
środków na remont szkoły (np. wymiana podłogi w sali
gimnastycznej)
• zgłoszenie wniosku o zmianę sposobu wpłacania należności
za obiady i świetlicę (większość rodziców chciałaby dokonywać
wpłat na konto, a nie gotówką)
• wystąpienie do kuratora oświaty lub organu prowadzącego
o przyznanie nagród dla nauczycieli
20

Działania rady rodziców - przykłady:
• wniosek do rady gminy o przeznaczenie w budżecie na następny
rok dodatkowych środków na mały plac zabaw dla dzieci, które
mają uczęszczać do szkolnej zerówki
• opinia skierowana do rady gminy w związku z planem
wybudowania na terenie bezpośrednio sąsiadującym ze szkołą
dużego parkingu, sklepu z militariami itp.

21

• organizacja festynu rodzinnego, kiermaszu świątecznego
z ozdobami wykonanymi przez dzieci

• wniosek do gminy o założenie w okolicach szkoły sygnalizacji
świetlnej w trosce o bezpieczeństwo dzieci
• wniosek do kuratora oświaty o kontrolę szkoły pod kątem
efektów kształcenia w związku z bardzo słabymi wynikami testów
do gimnazjum
21
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Rada szkoły jest organem szkoły, który łączy wszystkie
stany szkolne, tj. uczniów, rodziców i nauczycieli.
Skład rady szkoły gwarantuje możliwość porozumiewania się
społeczności szkolnej oraz społeczną kontrolę pracy szkoły.

22

Stała komunikacja, wymiana poglądów, wspólne uzgodnienia
i rozwiązywanie spraw wewnętrznych szkoły
to podstawa funkcjonowania rady szkoły.

22

Podstawowe zadania określone w art. 50 ust. 2 ustawy są następujące:







23

uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły
uchwala statut szkoły - projekt przygotowuje rada
pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły
może występować do kuratora oświaty z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora
lub nauczyciela - wnioski te mają dla organu charakter
wiążący

23

Podstawowe zadania określone w art. 50 ust. 2 ustawy są następujące:





24


przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego
dochodów własnych oraz opiniuje projekt planu finansowego
szkoły
opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji
i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy,
istotne dla szkoły
z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły
i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej,
organu prowadzącego, w szczególności w sprawach
organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów
nadobowiązkowych
24

12
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Dlaczego warto angażować się w życie szkoły?

25

25

Kapitał społeczny –
kluczowym czynnikiem rozwoju kraju
Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020:
• wzmacnianie postaw aktywnego, świadomego obywatelstwa,
postaw proprzedsiębiorczych i proinnowacyjnych;

26

• zwiększenie aktywności społeczeństwa obywatelskiego;
• wprowadzenie zmian w programach nauczania, polegających
na włączeniu lub zwiększeniu zakresu zagadnień obejmujących
edukację obywatelską, kulturalną i medialną oraz wzmocnieniu
elementów rozwijających kreatywne myślenie i umiejętność
kooperacji.
26

Kapitał ludzki a kapitał społeczny

Rola kapitału ludzkiego – rozwijać się indywidualnie, dzięki osobistym
kompetencjom, wiedzy, doświadczeniu, znajomości języków, zdrowiu
etc.

27

Rola kapitału społecznego – rozwijać się we współpracy zespołowej,
dzięki właściwym relacjom społecznym, zaufaniu, optymalnemu
przepływowi wiedzy i doświadczenia, docenianiu różnorodności.

27

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13

sla

j

d y

N O T A T

K

Kapitał społeczny

28

Kapitał społeczny to „relacje, które budowane są
na zaufaniu, sprzyjają współpracy, komunikacji
i kreatywności oraz wiążą jednostkę ze społeczeństwem
w sposób umożliwiający jej współdziałanie z innymi
i realizowanie wspólnych celów”.
Zależy nam na wzmacnianiu pomostowego kapitału społecznego.
Kapitał budujący pomosty odnosi się do sieci, związków, które łączą
zupełnie różnych ludzi, reprezentujących różne grupy.

28

Poziom zaufania w krajach europejskich
Poziom zaufania w krajach europejskich

29

29

Czy inni ludzie są pomocni?

30

Czy inni ludzie są pomocni?
30

14
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Zaufanie w Polsce a zaufanie w UE

31

31

„Cebula współpracy”
Cebula współpracy

32

32

Czego potrzebujemy, by budować KS w szkole?
Komunikacja - nastawienie na słuchanie drugiej strony oraz
jasne komunikowanie swoich potrzeb i wątpliwości.
Proaktywność - branie odpowiedzialności za swoje życie,
poprzez dokonywanie wyborów; gotowość i wola
do działania, w tym na rzecz dobra wspólnego.

33

Sieci społeczne - kontakty i relacje międzyludzkie, znajomości
(szczególnie nieformalne).
Zaufanie - dawanie przestrzeni innym osobom na realizację ich
pomysłów, wiara w to, że mogą być pomocni.
Wzajemność - inwestycja na przyszłość, a nie wymiana „1 za 1”.
33
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Komunikacja z rodzicami w szkole
Przepływ informacji:
• ze szkoły do rodziców (jak jesteśmy informowani
o wynikach nauczania i osiągnięciach naszych dzieci,
o planach i decyzjach, o ważnych wydarzeniach w szkole)

34

• od rodziców do szkoły (pozyskiwanie informacji
Czego potrzebujemy,
Czegojesteśmy
by
potrzebujemy,
budować KS
w
byszkole?
budować
KS w szkole?
od rodziców
– czy
pytani
o nasze
dziecko, jego
mocne i słabe strony, czy i jak zbierane są nasze opinie
na temat pracy szkoły, planowanych działań, remontów,
wydarzeń, sposobu wydatkowania środków finansowych,
pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli, itp;)

34

Komunikacja z rodzicami w szkole
Przepływ informacji:
Spotkania, zebrania, dni otwarte – w jakiej atmosferze
przebiegają, czy chętnie w nich uczestniczę, jak są
prowadzone?

35

Komunikatory – środki przekazu – strona internetowa,
Czego potrzebujemy,
Czegoby
potrzebujemy,
budować KS w
byszkole?
budować KS w szkole?
dzienniki elektroniczne, tablica ogłoszeń, dzienniczek
ucznia …
Dialog – porozumiewanie się pomiędzy nauczycielami
i rodzicami musi być oparte na otwartości, wzajemnym
szacunku i akceptacji.

35

PROAKTYWNOŚĆ - CO TO OZNACZA W SZKOLE?

Warunki zaangażowania, gotowości i chęci do działania:
• wspólna wizja – do czego dążymy (motywacja do działania)
• zapał i entuzjazm nieblokowany postawą „to już było, i tak się
nie uda”

36

• poczucie sensu, możliwość wpływu
• gotowość do ponoszenia odpowiedzialności
• struktury organizacyjne – rada rodziców, samorząd uczniowski
• jasne zasady, na które mam wpływ
• otwarte i bezpośrednie komunikowanie się

• świadomość znaczenia edukacji

36
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SIECI SPOŁECZNE – RELACJE – KLIMAT

Atmosfera sprzyjająca budowaniu postaw obywatelskich,
partnerstwo, podmiotowość
Organizacja zebrań, spotkań – rodziców, uczniów i nauczycieli –
relacje formalne i nieformalne

37

Poczucie wspólnoty – rodzice, nie znając się nawzajem,
podejmują działania dla dobra swoich dzieci (przedstawienia,
święto szkoły, pasowanie na ucznia, wycieczki, imprezy, tworzenie
laboratorium, pracowni artystycznej, kabaretu itp.)
Kontaktowanie się w sieci – za pomocą komunikatorów np.
Facebooka, ale też tworzenie internetowego forum wymiany
(szkolnego, klasowego, dla rodziców)
37

Co powinna robić szkoła, by budować swój kapitał społeczny?

• Organizacja pracy szkoły: uzgadniana w dialogu
z rodzicami i uczniami

38

• Dydaktyka: zakładamy, że stosowanie pewnych metod
dydaktycznych sprzyja rozwijaniu umiejętności
psychospołecznych i gotowości do współpracy
• Przestrzeń szkoły: urządzenie sal, korytarzy, szatni
powinno sprzyjać współpracy, rozmowie i zaufaniu;
przestrzeń nie powinna separować

38

Organizacja pracy szkoły
• Istotny jest współudział uczniów i rodziców
w tworzeniu reguł szkolnych (statutu, regulaminów
i kodeksów szkolnych)

39

• Ważny jest udział uczniów i rodziców w wyborze
sposobów codziennego funkcjonowania szkoły:
przerwy, organizacja szatni, recykling, korzystanie z sal
gimnastycznych itp.

• Udział uczniów i rodziców w wyborze treści i metod
nauczania (w zakresie dopuszczalnym przez prawo)

39
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Organizacja pracy szkoły

• Udział w decyzjach dotyczących finansów szkolnych,
zarówno rady rodziców, jak i budżetu szkolnego

40

• Udział w ewaluacji pracy szkoły i wpływ na wprowadzanie
zmian, wynikających z rekomendacji ewaluacyjnych

40

Dydaktyka
Pewne metody dydaktyczne sprzyjają rozwijaniu
umiejętności psychospołecznych i gotowości do
współpracy. Należą do nich:
• praca metodą projektów edukacyjnych

41

• praca w podgrupach, częste „mieszanie” zespołów
• debatowanie

• samodzielne podejmowanie decyzji
• zapraszanie rodziców jako ekspertów
41

Przestrzeń szkoły
D
Dla rodziców:

42

Dla uczniów:

Konieczne są miejsca
spotkań rodziców,
gdzie nauczyciel może
spokojnie zaprosić rodzica
i porozmawiać z nim
w „cztery oczy”.
Chodzi także o organizację
przestrzeni na zebraniach.

Miejsca dla współpracy,
wspólnej zabawy
(korytarze, boisko szkolne,
skwer przed szkołą...) i nauki
(wspólne stoliki, kąciki
zainteresowań, pomoce
szkolne).

42
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Jak pozyskać rodziców do współpracy w szkole?

• zapraszać rodziców na spotkania zarządu rady rodziców
• stworzyć stronę internetową dla rodziców
• stworzyć forum dyskusyjne dla rodziców

43

• stworzyć listę mailingową rodziców
• gazetka dla rodziców (może być forma papierowa
lub tablica korkowa)
• zorganizować warsztaty dla rodziców

43

Jak pozyskać rodziców do współpracy w szkole?

• zachęcać do pozyskiwania sponsorów lub pozyskiwania
sojuszników
• zaangażować w akcje zarobkowe

44

• prowadzenie przez rodziców zajęć pozalekcyjnych.
• prace administracyjne i remontowe na rzecz szkoły
• zajęcia dodatkowe dla rodziców (piłka nożna, zumba)
• spektakl rodziców 

44

45

Dziękujemy za uwagę!
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PREZENTACJA

Projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” rozwija w szkołach i przedszkolach
współpracę pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. W ten sposób pomagamy szkołom i przedszkolom realizować ich
misję w zakresie edukacji i wychowania.
Zachęcamy do wzmacniania współpracy, która:
• Tworzy przyjazną atmosferę w szkole i przedszkolu. Szkoła i przedszkole jako miejsce współdziałania sprzyja budowaniu
więzi i zaufania. W takiej atmosferze lepiej się pracuje i chętniej się uczy!
• Pomaga w wychowaniu. Rodzice, nauczyciele i uczniowie rozmawiają na temat reguł, zasad obowiązujących w szkole
i przedszkolu. Mają udział w ich tworzeniu, dzięki czemu lepiej je rozumieją, uznają za wspólne i są bardziej skłonni do
ich przestrzegania. Współpraca nauczycieli z rodzicami pozwala na poznanie środowiska ucznia. To poznanie jest ważne
do tworzenia skutecznego wsparcia dla rozwoju każdego dziecka w przedszkolu i ucznia w szkole.
• Pomaga w uczeniu. Gdy współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczy treści nauczania, tworzymy swoisty sojusz
edukacyjny. Rodzice współpracując z nauczycielami dowiadują się, jakie są aktualne wymagania, zadania edukacyjne
stawiane przed ich dziećmi oraz jakie metody nauczania są stosowane. Dzięki temu rodzice, pomagając w nauce swoim
dzieciom, skutecznie uzupełniają pracę przedszkola i szkoły.
• Rozwija kompetencje społeczne. Uczniowie i uczennice współpracują z rodzicami i nauczycielami podejmując różnorodne,
wspólne działania. Liczne doświadczenia współpracy w przedszkolu i w szkole przygotowują dzieci i młodych ludzi do wyzwań
życia zawodowego. Umiejętność pracy zespołowej to obecnie jedno z najważniejszych kryteriów dobrego pracownika.
• Mobilizuje zasoby. Spotykając się, rozmawiając, wspólnie działając, poznajemy różne zasoby (wiedzę, pasje, zasoby materialne, kontakty społeczne itp.) uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki temu przedszkole i szkoła mają szansę na tworzenie pełniejszej oferty edukacyjnej i wzbogacenie bazy materialnej.
Szkoła i Przedszkole Współpracy wzmacniają społeczność lokalną.
Doświadczenie współpracy, jakie zdobywają uczniowie, rodzice i nauczyciele, wzmacnia więzi między mieszkańcami, buduje
zaufanie i zachęca do zaangażowania na rzecz swojej wsi czy miasta. W ten sposób szkoła i przedszkole przyczyniają się
do budowy kapitału społecznego.
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Ministerstwo Edukacji Narodowej
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00-918 Warszawa
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