
 

 

Współpraca szkoły z zakładami pracy, instytucjami, samorządami  w r. szk. 2020/2021 
L.P Typ instytucji Nazwa Zakres współpracy 
1.  Zakład pracy/ 

przedsiębiorca 
Eltron Grupa (Łapy) Projekt: Akademia Eltronu, uczniowskie praktyki, promocja szkoły, promocja 

szkolnictwa zawodowego- udział w konferencjach, sponsoring 

2.  Danwood S.A. (Bielsk Podlaski ) Szkolenia dla młodzieży, wycieczki zawodowe (przełożone na przyszły rok z 
powodu pandemii) 

3.  Sfera (Łapy) Praktyki uczniowskie, promocja szkoły 
4.  Zakład techniki komputerowej 

Micom (Łapy) 
Praktyki uczniowskie 

5.  Promotech Sp. z o.o. (Łapy) Praktyki uczniowskie, promocja szkoły 

6.  Samorząd/ instytucje/ 
fundacje/ stowarzyszenia 

 

Starostwo Powiatowe w 
Białystoku- organ prowadzący 

Projekty: „Kompleksowa inwestycja w szkolnictwo zawodowe- projekt 
zintegrowany Powiatu Białostockiego”, „Profesjonalne kształcenie 
zawodowe w Łapach”, konkursy m. in.  – Ośmiu Wspaniałych, promocja 
szkoły 

7.  UMiG Łapy Promocja szkoły- materiały informacyjne na stronie UM, plakaty na miejskich 
tablicach ogłoszeniowych, udział w uroczystościach szkolnych, udział w 
konferencjach, współfinansowanie budowy zewnętrznego obiektu 
sportowego 

8.  Fundacja „Pomóż im” Działalność wolontariatu- zbiórki pieniędzy, projekt „Pola Nadziei”  
9.  KW Policji w Białymstoku, 

Komenda Miejska Policji w 
Białymstoku, Komisariat Policji w 
Łapach 

Spotkania z młodzieżą w zakresie profilaktyki i promocji służb mundurowych i 
szkoły 
 



10.  1. Podlaska Brygada Obrony 
Terytorialnej,  

Szkolenie uczniów klas mundurowych, promocja szkoły 

11.  Państwowa Straż Pożarna Łapy, 
OSP Łapy Dębowina,  

Udział w uroczystościach rocznicowych, promocja szkoły, służb 
mundurowych, wynajem sali na zajęcia sportowe  

12.  Biblioteka Miasta i Gminy w 
Łapach 

Praktyki uczniowskie, zajęcia warsztatowe 

13.  Dom Kultury w Łapach Promocja szkoły- materiały na miejskim telebimie 
14.  Białostocka Fundacja Kształcenia 

Kadr 
Udział w projekcie „Centrum kompetencji BOF” (akredytacja szkoły, 
dokształcanie nauczycieli- finansowanie studiów podyplomowych, 
współpraca z wyższymi uczelniami w ramach e-seminariów i telewykładów 
dla uczniów, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli) 
 

15.  Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej 

Organizacja konferencji nt. przyszłości szkolnictwa zawodowego- przykład 
ZSM jako jeden z paneli na konferecji 

16.  Stowarzyszenie FAROS Projekt dla wolontariuszy- Młodzi Liderzy 
17.  Project Perfect Opracowywanie nowych projektów adresowanych do uczniów szkoły 
18.  Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych 
Projekt „Kształcenie zawodowe=Rozwój” – wyjazd na staż młodzieży do 
Włoch (maj 2021) 

19.  Fundacja Pro FUTURO Projekt pt. „ Wzmacnianie kompetencji zawodowych”- wyjazd młodzieży na 
staż do Grecji (październik 2020) 

20.  MOPS Udział nauczycieli w realizacji projektu utworzenia CUS w Łapach- konsultacje 
społeczne, współpraca w zakresie zadań opiekuńczych szkoły 

21.  Muzeum Józefa Piłsudskiego w 
Sulejówku 

Wycieczka do Muzeum w ramach projektu- „Wielość rzeczywistości”. Projekt 
edukacyjno-badawczy- wrzesień 2020  

22.  Szkoły podstawowe: SP 1 Łapy, 
SP 2 Łapy, Szkoła Katolicka w 
Łapach, SP nr 3 Osse, SP Płonka 
Kościelna, SP Poświętne, SP 
Uhowo, SP Turośń Kościelna, SP 
Łupianka 

Spotkania z rodzicami na wywiadówkach, spotkania promocyjne z uczniami 
klas VIII, zajęcia z doradztwa dla uczniów klas VIII na terenie ZSM, promocja 
szkoły ( umieszczanie materiałów promocyjnych i informacji o rekrutacji na 
szkolnych stronach internetowych, przekazywanie ich rodzicom i uczniom) 

23.  
24.  
25.  

26.  CKZ Zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, realizacja projektów, promocja 
szkoły, szkolnictwa zawodowego 



27.  Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna w Łapach 

Warsztaty profilaktyczne, pomoc pp uczniom, popularyzacja oferty poradni 

28.  Ośrodek Przedsiębiorczości przy 
UM Łapy 

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży 

29.  MOPS, PCPR Współpraca przy udzielaniu pomocy uczniom z rodzin ubogich i 
patologicznych 

30.  OKE Łomża Szkolenia nauczycieli- egzaminatorów i przewodniczących zespołów 
egzaminów zewnętrznych 

31.  OKF Łapy Nauczyciele wych. fiz.- udział w organizacji imprez: Miejskie rozgrywki 
sportowe- liga futsalu, Mistrzostwa lekkoatletyczne Miasta i Gminy Łapy, bieg 
uliczny od Karolka do Karola, Bieg Niepodległości 

32.  MKS Pogoń Łapy Wynajem sali na treningi, organizacja turniejów piłki nożnej dla młodzieży  
33.  Petrus Łapy Wynajem sali, organizacja zawodów dla młodzieży 
34.  Szkolny Związek Sportowy w 

Białymstoku, Podlaska Federacja 
Sportu, Polski Związek Piłki 
Nożnej 

Współpraca w ramach organizacji zawodów i uczniowskiego klubu 
sportowego („Narew”), szkolenia i egzaminy sędziowskie nauczycieli 

35.  UKS „Narew” Organizacja zawodów 
 


