WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI
DZIAŁAJĄCYMI
NA
RZECZ
DZIECI
I MŁODZIEŻY

Praca szkoły opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami. Należą do nich:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni
nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Współpraca ta jest tym bardziej cenna i konieczna, jeśli w danej szkole nie ma pedagoga szkolnego.
W Polsce działają głównie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podlegają kuratorium
oświaty. Usługi przez nie wykonywane są bezpłatne i dobrowolne. Funkcjonują one na terenie całego kraju
i obejmują swym działaniem dzieci i młodzież w wieku od 0-19 lat, ich rodziców, opiekunów oraz
nauczycieli i wychowawców. Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultację, terapię,
psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje i interwencje w środowisku ucznia, działalność
profilaktyczną i informacyjną. Wykonywanie wymienionych zadań przez poradnię opiera się na
współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi poradniami specjalistycznymi i podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka
Współpraca polega na organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do
ukończenia 19 roku życia.
Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:
1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie
deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) lekarz dentysta;
3) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska
nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska
nauczania i wychowania, zwana dalej "pielęgniarką”.
Policja
W ramach długofalowej pracy profilaktyczno – wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą
współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Koordynatorami współpracy w naszej szkole są pedagodzy
szkolni oraz specjalista ds. nieletnich, dzielnicowi.
W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się: spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli,
dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń
przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, spotkania tematyczne
młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane
czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami,
na temat zasad bezpieczeństwa, informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających
znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach
demoralizacji dzieci i młodzieży, udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych,
mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły, wspólny - szkoły
i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Władze lokalne i samorządowe
Współpraca polega na: zapoznanie uczniów z pracą urzędów; nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez
spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych, dofinansowanie do projektów
edukacyjnych i sportowych, sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę (honorowy
patronat Burmistrza); promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego.
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych - współpraca obejmuje prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
wspomaganie szkoły w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Punkt Interwencji Kryzysowej - pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, grupy wsparcia dla
młodzieży oraz rodzin w rozwiązywaniu konfliktów, przemocy domowej, agresywnych zachowań.
Sąd Rejonowy w Opatowie, Wydz. Rodzinny i Nieletnich – współpraca z zawodowymi i społecznymi
kuratorami sądowymi. Rozwiązywanie problemów uczniów, wgląd w sytuacje rodzinną. Interwencje mające
na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowej opieki ze strony rodziny. • G
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
współpraca obejmuje realizację programów koordynowanych przez Departament Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, wykorzystanie pomocy dydaktycznych,
materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej, udział w konkursach akcjach, happeningach
promujących zdrowy styl życia
Straż Miejska, Straż Pożarna
Współpraca polega na: działaniach profilaktycznych ze strony policji i straży miejskiej (prelekcje dla
uczniów i rodziców); zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych, prelekcje związane
z bezpieczeństwem pożarowym, udział uczniów w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy
organizowanych pod patronatem tych instytucji.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Współpraca polega głównie na: rozpoznaniu środowiska ucznia, finansowanie obiadów najbardziej
potrzebującym, udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej, dofinansowanie do wyjazdów uczniom
z rodzin ubogich, wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.
Dom Kultury, Biblioteka Publiczna
Współpraca polega na organizowaniu: wystaw okazjonalnych, spotkań autorskich, koncertów muzycznych,
udział uczniów w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez DK, a przede wszystkim organizowanie
czasu wolnego uczniom.

