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Z myślą o lepszej szkole

Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego im. dr. Je-
rzego Krzysztofowicza w 

Słupsku, jako jedna z dwóch szkół 
w naszym mieście zostało wybra-
ne i przystąpiło do projektu Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej pn. 
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i 
rodzice kapitałem spo-
łecznym nowocze-
snej szkoły”. 

Projekt MEN jest 
nowatorskim przedsięwzię-
ciem, którego jednym z najważ-
niejszych celów jest wprowadze-
nie w szkołach i przedszkolach 
nowoczesnego modelu współpra-
cy pomiędzy uczniami, rodzicami 
i nauczycielami oraz otoczeniem 
szkoły - samorządem terytorialnym 

i organizacjami pozarządowymi 
w zakresie organizacji życia szko-
ły. Będzie się to odbywać poprzez 
opracowanie, upowszechnienie i 
wdrożenie modelowych rozwią-
zań. Chodzi w nich o wzmocnie-
nie współpracy i wprowadzenie 
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trwałych zmian w postrzeganiu 
roli uczniów i rodziców w działa-
niu szkoły i przedszkola.

W ramach projektu szkoły i 
przedszkola otrzymają wsparcie w 
postaci szkoleń i warsztatów pod-
noszących kompetencje w zakresie 
umiejętności podejmowania i pod-
trzymywania współpracy w szkole. 
Uczestnikom projektu zapewnio-
na zostanie także indywidualna 
opieka ekspertów, którzy pomogą 
w stworzeniu odpowiedniego dla 
każdej szkoły i przedszkola pro-
gramu współpracy z uczniami i 
rodzicami. 

W każdej szkole zarówno ro-
dzice, uczniowie jak i nauczycie-
le stanowią integralny element 
tworzący społeczność szkolną. W 
Gimnazjum Mistrzostwa Sporto-
wego w Słupsku współpraca wszyst-
kich podmiotów edukacyjnych jest 

szczególnie istotna, stanowi klucz 
do sukcesu edukacyjnego uczniów - 
mówi Małgorzata Siupik - peda-
gog szkolny, która koordynuje ten 
projekt w szkole. - Trudna sztuka 
łączenia nauki w szkole z codzienny-
mi treningami wymaga ścisłej współ-
pracy miedzy kadrą pedagogiczną 
szkoły a rodzicami Zależy nam rów-
nież, aby uczniowie, mimo obłożenia 
obowiązkami, aktywnie włączali się 
w życie szkoły, współtworząc jej kli-
mat społeczny. Liczmy, że udział w 
projekcie przyczyni się do efektyw-
niejszej współpracy nauczycieli, tre-
nerów, uczniów i rodziców. 

W ramach projektu wsparciem 
zostanie objętych ponad 6600 
uczestników w 1034 szkołach i 
przedszkolach na terenie całej Pol-
ski. Projekt rozpoczął się w marcu 
br. i potrwa do końca lutego 2015 
roku.


