Kalendarium współpracy Szkoły Podstawowej nr4 z instytucjami
na rok szkolny 2015/2016
Lp.

1

Instytucja

Poradnia
Psychologiczno –
Pedagogiczna

Działania
1. Diagnozowanie uczniów
w następujących sprawach :
- wcześniejszego przyjęcia ucznia do
szkoły lub odroczenia go,
- objęcia ucznia nauką w klasie
terapeutycznej,
- dostosowania wymagań edukacyjnych
do potrzeb i możliwości ucznia ,
- udzielania zezwolenia na indywidualny
tok nauki.
2. Spotkanie pracownika PPP z rodzicami
uczniów na temat :
- Jak rozmawiać z nastolatkiem ?
- Jak rodzic powinien wspomagać i
pracować z dzieckiem?

2

Pielęgniarka szkolna

1. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad
uczniami obejmuje :
- indywidualna ocena stanu zdrowia
i rozwoju uczniów,
- udzielanie pomocy w przypadku nagłych
zachorowań, urazów i zatruć ,
- obowiązkowe szczepienia ochronne;
- edukację zdrowotną i promocję zdrowia.
1. Współpracę w zakresie profilaktyki
zagrożeń.
2.Spotkanie rodziców uczniów
z zaproszonymi specjalistami
ds. nieletnich i patologii, podejmujące
tematykę zagrożeń przestępczością oraz
demoralizacją dzieci i młodzieży
w środowisku lokalnym.

3

Policja

3. Spotkania tematyczne uczniów klas VI
z udziałem policjantów m.in. na temat
odpowiedzialności nieletnich za
popełniane czyny karalne, prawnych
aspektów narkomanii, wychowania
w trzeźwości itp. oraz z młodszymi
uczniami ( klasy I-III ), na temat zasad
bezpieczeństwa, sposobów unikania
zagrożeń.
3. Informowanie policji o zdarzeniach na
terenie szkoły wypełniających znamiona
przestępstwa, stanowiących zagrożenie
dla życia i zdrowia uczniów oraz
przejawach demoralizacji uczniów .
4. Udzielanie przez policję pomocy szkole
w rozwiązywaniu trudnych, mogących
mieć podłoże przestępcze problemów,
które zaistniały na terenie szkoły.
5. Współpraca podczas realizacji
programów profilaktycznych związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.

Termin

Odpowiedzialni

cały rok szkolny

- pedagog szkolny
- wychowawcy
kl.I-III
- wychowawcy
kl.IV-VI

2 X w roku zgodnie
z harmonogramem
zebrań z rodzicami

cały rok szkolny

- pielęgniarka
szkolna
- wychowawcy
klas I-VI

wg potrzeb
1 x w roku zgodnie
z harmonogramem
zebrań z rodzicami

2 x w roku szkolnym
( X.14 i V.15 )

wg potrzeb

wg potrzeb

w terminie ,
w którym
realizowany jest
dany program
profilaktyczny

- dyrekcja szkoły
- pedagog szkolny
- wychowawcy
klas I-VI

Lp.

Instytucja

Policja

Działania

Termin

6. Pomoc w przygotowaniu uczniów
i przeprowadzaniu egzaminu na kartę
rowerową.

VI.15

Odpowiedzialni

- dyrekcja szkoły
- pedagog szkolny
- wychowawcy
klas I-VI

7. Udział uczniów w różnorodnych
konkursach
plastycznych
i
wiedzy
organizowanych przez tę instytucję .
8. Klub „Bezpiecznego Puchatka” – kl.I

4

1. Udział pracowników Straży Pożarnej
w okolicznościowych imprezach
szkolnych.

zgodnie
z harmonogramem
uroczystości
szkolnych

2.Działania profilaktyczne – alarmy
przeciwpożarowe.

zgodnie
z harmonogramem
pracy szkoły

Straż Pożarna
3. Zabezpieczenia większych uroczystości
szkolnych.

- dyrekcja szkoły
- wychowawcy
klas

wg potrzeb

4. Udział uczniów w różnorodnych
konkursach
plastycznych
i
wiedzy
organizowanych przez tę instytucję .

1. Udział pracowników Pogotowia
Ratunkowego w okolicznościowych
imprezach szkolnych.

5

Pogotowie Ratunkowe

2. Zabezpieczenia większych uroczystości
szkolnych.

zgodnie
z harmonogramem
uroczystości
szkolnych

wg potrzeb

- dyrekcja szkoły
- wychowawcy
klas

3. Udział uczniów w różnorodnych
konkursach
plastycznych
i
wiedzy
organizowanych przez tę instytucję .

1.Zapraszanie
szkolne.
6

Parafia Rzymsko Katolicka

księży

na

uroczystości

2. Współpraca w zorganizowaniu oprawy
liturgii
Mszy Sw. ,nabożeństw ,
uroczystości kościelnych , jasełek.

zgodnie
z harmonogramem
uroczystości
szkolnych

- dyrekcja szkoły
- katecheci
- wychowawcy
klas

cały rok szkolny

1.Rozpoznanie środowiska ucznia.
2.Finansowanie
potrzebującym.
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Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej

obiadów

najbardziej

3.Udzielanie doraźnej pomocy finansowej
i rzeczowej uczniom z rodzin znajdujących
się w trudnej sytuacji materialnej .
4. Dofinansowywanie do
uczniom z rodzin ubogich.

wyjazdów

5. Wspieranie rodzin potrzebujących .

wg potrzeb
cały rok szkolny

- pedagog szkolny
- wychowawcy
klas I-VI
- wszyscy
nauczyciele

Lp.

Instytucja

Działania

Termin

Odpowiedzialni

1.Wystawy okazjonalne.
2.Spotkania autorskie .

Biblioteka Publiczna
8

3.Udział uczniów i nauczycieli
w konkursach organizowanych przez tę
instytucję .

zgodnie
z harmonogramem
pracy bibliotek

4. Lekcje biblioteczne .
5.Wspólne organizowanie czasu wolnego
uczniom.

- wychowawcy
klas I-VI
- nauczyciele
j.polskiego
- wszyscy
nauczyciele

wg potrzeb

6. Akcja głośnego czytania dzieciom .
1.Zajęcia praktyczne dla uczniów
dotyczące umiejętności udzielania
pierwszej pomocy.
9

Polski Czerwony Krzyż
2. Udział w akcjach charytatywnych .

IX.-XI.14
zgodnie
z harmonogramem
pracy SK PCK

- opiekun SK PCK
p.V.Sambor
- wychowawcy kl.I

3. Klub „Wiewiórka” – kl.I

10

Warsztaty Terapii
Zajęciowej

11

Szkoły na terenie
Miasta i Gminy
Jarocin

1.Zawody w tenisa stołowego – „Jesteśmy
razem”
1.Udział
uczniów
sportowych.

w

XII.14

zawodach
cały rok szkolny

2.Udział
uczniów
w
wiedzowych i plastycznych

konkursach

- nauczyciel wf –
p.R.Andrzejewska

- nauczyciele wf
- nauczyciele od
poszczególnych
przedmiotów

1.Współpraca w realizacji programu
profilaktycznego 7 kroków III Elementarz.
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Centrum Profilaktyki
Uzależnień

2.Szkolenie nauczycieli w związku
z
realizacją
wyżej
wymienionego
programu.

1.Diagnozowanie
ucznia.
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

14

Dom Dziecka
w Dobieszczyźnie

15

Schronisko dla zwierząt
w Radlinie

- wychowawcy
kl.VI

3. Spotkanie z rodzicami w
ramach
realizacji programu profilaktycznego.
4.Realizacja programu profilaktycznego
„Dam sobie radę” – kl.II

13

cały rok szkolny

sytuacji

w terminie ,
w którym jest
realizowany
program

- wychowawcy kl.II
- prowadząca –
p.E.Chlebowska

wg potrzeb

- wszyscy
nauczyciele
- pedagog szkolny

rodzinnej

2.Wspieranie rodzin potrzebujących.
3. Udział w zespołach interwencyjnych
związanych z założeniem Niebieskiej
Karty.

1.Akcja „Słodki Zajączek”.

III/IV.14

- p.B.Jóskowiak
- SK PCKp.V.Sambor

1.Zbiórka karmy dla zwierząt.
okres zimowy

- SK PCK –
p.V.Sambor

Lp.

16

17

Instytucja

Specjalistyczna Poradnia
Psych. – Pedagog.
W Kaliszu

Bank Spółdzielczy

Kino „Echo”

Działania

Termin

Odpowiedzialni

2.Dostosowywanie
wymagań
edukacyjnych do możliwości
i umiejętności psychofizycznych ucznia .

wg potrzeb

- wszyscy
nauczyciele
- pedagog szkolny

1.Nauka systematycznego oszczędzania:
SKO – kl.I-III

cały rok szkolny

1.Diagnozowanie uczniów z wadą słuchu
i wzroku .

- wychowawcy
kl.IV

1.Szkolna Akademia Filmowa
im. P.Łazarkiewicza.
cały rok szkolny

18
2.Wyjście uczniów do kina na projekcję
filmów.

19

Urząd Miasta i Gminy
w Jarocinie

Fundacja „Ogród Marzeń”

- wychowawcy
klas I-VI

1.Patronat nad tablicą pamięci pierwszej
ofiary II wojny światowej na Ziemi
Jarocińskiej.

cały rok szkolny

- opiekunowie SU

2.Realizacja programów profilaktycznych
w kl.I-III:
„Owoce w szkole”
„Szklanka mleka”

cały rok szkolny

- wychowawcy
kl.I-III

IX/X.2014

- wychowawcy
klas I-VI

3.Akcja „Sprzątanie świata”.
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- wychowawcy
kl.I-III

1.Zbieranie pieniędzy na rzecz
podopiecznych fundacji .

- dyrekcja szkoły
- wychowawcy

1.Współpraca w zakresie profilaktyki
zagrożeń .

- dyrekcja szkoły
21

Sąd Rejonowy

2.Współpraca z kuratorami sądowymi
i społecznymi odnośnie uczniów naszej
szkoły objętych kuratelą sądową .

wg potrzeb

- pedagog szkolny
- wychowawcy
klas I-VI

3.Dostarczanie opinii do Sądu w sprawach
dotyczących uczniów .

22

23

24

25

26

Jarociński Ośrodek
Kultury

PPTK

Muzeum Regionalne

JLA Sp. Z o.o.

Lokalna prasa

1.Udział uczniów w imprezach
okolicznościowych organizowanych przez
daną instytucję .
1.Udział w Ogólnopolskich Rajdach
Mickiewiczowskich oraz innych
organizowanych przez PTTK .

wg potrzeb

jesień/wiosna

1.Zwiedzanie wystaw .

cały rok szkolny

1.Korzystanie z usług transportowych
naszych uczniów na basen i wycieczki
szkolne .

cały rok szkolny

1.Promowanie szkoły.

cały rok szkolny

- wychowawcy
kl.I-III

- wychowawcy
kl.I-VI
- p.W.Czyż
- p.K.Maćkowiak

- wychowawcy
kl.I-VI

- wychowawcy
kl.I-VI

- dyrekcja szkoły
- wszyscy
nauczyciele

