
Szkoła w środowisku 

Rok szkolny 2013/2014 

 

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle i Szubinie. 

 a) prelekcja dla rodziców i nauczycieli - „Agresja – objawy, przyczyny, sposoby zapobiegania”   

 b) przesiewowe badanie słuchu dla 5-latków 

 c) spotkanie z doradcą zawodowym 

 d) porady, konsultacje,  

 e) udział w konkursach 

2. Współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni  
i w Szubinie 

   a) dofinansowanie wycieczek szkolnych – Góry Świętokrzyskie i Warszawa, 

   b) zaopatrzenie szkoły w apteczki pierwszej pomocy, 

   c) edukacyjne programy profilaktyczne, wyjazdy do kina w ramach projektu „ Nowe 
       Horyzonty Edukacji Filmowej, 

   d) dofinansowanie „ Białych Ferii”, organizacja „ Zielonej Szkoły” w Tleniu dla klasy VI, 

   e) dofinansowanie 3 gminnych konkursów profilaktycznych, dla klas  I-III, IV-VI, I-III  
       gimnazjum i ufundowanie nagród, 

   f) spotkanie profilaktyczne z aktorami  z teatru „Światełko w tunelu” dla klas IV-VI i  I-III  
        gimnazjum, 

  3. Współpraca z Kołem Łowieckim nr 9 „Gwardia” i Nadleśnictwem w Żołędowie 

    a) wycieczka do Myślęcinka, prenumerata czasopisma „Łowiec Polski” 

    b) nowe nasadzenia wokół szkoły, 

    c) udział uczniów w konkursach organizowanych przez nadleśnictwo,   

    d) organizacja konkursów- Gminny konkurs- „Las nasza zielona Ziemia” 

    e) przygotowanie programu artystycznego z okazji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, 

     f) dofinansowanie konkursów, 



4. Współpraca z SANEPID – realizacja programów profilaktycznych. 

5. Współpraca z Komendą Policji w Kcyni i w Nakle. 

     a) stała współpraca z dzielnicowym asp. Markiem Dubielem, 

     b) pogadanka dla klas I-III gimnazjum nt. odpowiedzialności karnej młodzieży,  

     c) pogadanka dla klas młodszych nt. bezpieczeństwa w szkole,  

     d) indywidualne rozmowy z uczniami,  

     e) współpraca z wydziałem ds. nieletnich- Komenda Policji Nakło n/Notecią, 

6. Współpraca ze Strażą Pożarną w Kcyni, Szubinie i Słonawach. 

     a) próbna ewakuacji,  pokaz strażacki, konkursy  

7. Współpraca z parafią w Szaradowie i Kcyni. 

     a) inscenizacja w kościele o Janie Pawle II, 

     b) program słowno-muzyczny na „Dzień Matki” i „Dzień Ojca”, 

     c) spotkanie ewangelizacyjne z młodzieżą związane z „ Rokiem Wiary” 

     d) występ zespołu muzycznego działającego przy parafii, 

8. Współpraca ze Szpitalem w Szubinie w ramach projektu „ Nowa akademia zdrowia”. 

9. Współpraca z Sądem Rejonowym w Szubinie- opieka kuratora nad uczniami, wnioski  
o zbadanie sytuacji rodzinnej uczniów. 

10. Współpraca z Polską Akcją Humanitarną („Pajacyk” – dożywianie) 

11. Współpraca z Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni. (konkursy, lekcje, wystawy) 

12. Mały Wolontariat- Program społeczny organizowany przez wojewodę wielkopolskiego, 
zbiórka nakrętek, „Szlachetna paczka”, zbiórka żywności – paczki dla potrzebujących, zbiórka 
karmy dla schroniska. 

13.  Współpraca z innymi szkołami na terenie gminy i powiatu. 

      a) warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół w Mycielewie, Sipiorach i Rozstrzębowie 

      b) organizacja spotkania integracyjnego dla uczniów klas VI, 

      c) „Drzwi Otwarte” – spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, 



      d) organizacja konkursów międzyszkolnych oraz zawodów sportowych, 

      e) przygotowanie „ Jasełka” dla przedstawicieli Szkół Wyższych w Bydgoszczy,  

      f) składanie życzeń świątecznych przez uczniów klas I-III uczniom SP w Sipiorach  
         i Rozstrzębowie, 

      g) współorganizacja „Festynu Rodzinnego” w Zalesiu, 

      h) współpraca z gospodarstwem rolnym p. A. Morawskiego. 

     

 




