Zespół Szkół nr 9 w Tychach

Szkolny program współpracy
z absolwentami
Zespołu Szkół nr 9 w Tychach

Misja:
Absolwenci szkoły reprezentują podstawową grupę wsparcia dla społeczności szkolnej a ich
działania mogą w znaczącym stopniu wpływać zarówno na obecny kształt szkoły jak i jej
przyszły rozwój.

1. Cel nadrzędny: Szkoła pozyskuje i wykorzystuje informacje o losach absolwentów
oraz stwarza warunki w ramach członkostwa w Klubie Absolwenta.
2. Klub Absolwenta
Naczelnym celem Klubu Absolwenta jest stworzenie okazji do spotkań oraz krzewienie
wartości szkoły, tak by przyszłe pokolenia spotykały się z jej zainteresowaniem i sympatią.
Niniejszy program uwzględnia potrzeb absolwentów i jest dopasowany do ich
różnorodnych zainteresowań.

Klub absolwenta działa w oparciu o ustalenia zawarte w treści regulaminu, który
stanowi załącznik statutu ZS nr 9 w Tychach. Te dokumenty określają sposób
realizacji wszelkich działań klubu. .

3. Cele, zadania i sposoby realizacji:
1. Utrzymanie koleżeńskich więzi absolwentów oraz ich kontaktu ze szkołą.
2. Promowanie absolwentów poprzez możliwość udziału w szkolnych imprezach,
ważnych wydarzeniach, prowadzenie szkoleń, warsztatów i prezentowania swojego
dorobku wśród społeczności szkolnej.
3. Promowanie działań Klubu Absolwenta i Zespołu Szkół nr 9 w Tychach, na terenie
miasta regionu, województwa, kraju i Europy.
4. Stworzenie sieci wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia i możliwości
pomiędzy absolwentami aktywnymi zawodowo, dzięki utrwalaniu wzajemnych
kontaktów.
5. Stworzenie lobby dla pozyskiwania wszechstronnego wsparcia na realizację celów
statutowych szkoły.
6. Kształtowanie pozytywnych relacji absolwentów ze środowiskiem ZS nr 9,
społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami,
7. Wspieranie inicjatyw ZS 9 przez absolwentów.
8. Stworzenie bazy internetowej absolwentów na profilu społecznościowym Facebook.
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l.p.

Zadanie i sposób realizacji

Termin

Osoby zaangażowane

1.

Śledzenie losów absolwentów.

rok szkolny

Wychowawcy klas 6
SP40 i 3 Gimnazjum
nr 7 oraz

Pozyskiwanie informacji poprzez ankiety
skierowane do absolwentów oraz dla klas 6
SP i 3 Gim., rozmowy z rodzicami
dotyczące wyboru szkoły
2.

Nauczyciele ZS nr 9

Prowadzenie Klubu Absolwenta.

rok szkolny

Prowadzenie rejestracji członków
(
przyjmowanie deklaracji członkowskiej,
wydawanie Kart Członkowskich,
nawiązywanie i podtrzymywanie
kontaktów drogą e – mailową, przez portal
społecznościowy Facebook na profilu ZS
nr 9
3.

Sekretariat prowadzenie księgi
absolwentów oraz
wydawanie kart
członkowskich,
deklaracji
Mentoring – A. Gralak

Działalność Klubu Absolwenta:

Rok szkolny

Aktywny udział w spotkaniach Klubu
Absolwenta
Udział w szkolnych imprezach;
akademiach, kiermaszach, jubileuszach
oraz innych ważnych szkolnych imprezach
Współorganizowanie inicjatyw na rzecz
społeczności szkolnej : pikniki, turnieje,
koncerty, wyjścia to kina teatru etc.
Organizowanie zjazdów absolwentów
Współorganizowanie wycieczek
integracyjnych, rajdów
Inicjowanie warsztatów, prelekcji,
konferencji, szkoleń dla społeczności
szkolnej
Prowadzenie prezentacji w szkołach
podstawowych w ramach promocji
Obejmowanie patronatem konkursów
szkolnych, jubileuszy oraz innych ważnych
imprez szkolnych
Stworzenie lobby ( promocja w
środowisku )
Inne formy współpracy ze społecznością
szkolną zaproponowane przez członków
Klubu.
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Członkowie Klubu
Absolwenta,
wychowawcy i
uczniowie klas 6 SP
40 i G 7
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4. Ewaluacja

Ankiety badające wpływ zdobytej wiedzy i umiejętności na dalszą edukację i ścieżki
kariery absolwentów,
2. Wywiady z członkami Klubu, absolwentami i ich rodzicami dotyczące działalności Klubu.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z niniejszego programu.
1.

Opracowałą : Aleksandra Gralak
Przewodnicząca Zespołu
ds./ promocji i kontaktów z absolwentami.

3

