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PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

Zasady współpracy 

1. Współdziałanie nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów ma prowadzić 

do stworzenia możliwie najlepszych warunków wszechstronnego rozwoju dziecka. 

2. Współpraca jest prowadzona na zasadzie wzajemnego szacunki i rozumienia racji obu 

stron, co oznacza , że: 

1) szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu, nie naruszając wyznawanych 

przez nich wartości; 

2) rodzice znają  szkolny program wychowawczy. 

3. Nauczyciele i rodzice wymieniają się informacjami  o potrzebach oraz intelektualnych 

i fizycznych możliwościach dziecka. 

4. Wszystkie informacje przekazywane są rzeczowo, szczerze i życzliwe. 

Sposoby komunikowania się pracowników szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami 

 konsultacje, 

 rozmowa telefoniczna (sytuacja pilna, przypadek losowy), 

 list polecony, 

 wiadomość w systemie Librus, 

 notatka w zeszycie ucznia. 

 

Spotkania 

1. Spotkania odbywają się w formie: zebrań klasowych, konsultacji, uroczystości 

szkolnych i klasowych lub  innych np. dzień otwarty. 

2. W uzasadnionych przypadkach spotkanie możliwe jest w innym wspólnie ustalonym 

terminie. 

3. Nauczyciel nie udziela informacji podczas lekcji, dyżuru nauczyciela, w stołówce 

szkolnej itp. ani poza terenem szkoły. 

4. Obecność rodzica/opiekuna prawnego na zebraniu jest obowiązkowa. W razie braku 

możliwości przyjścia rodzic może pisemnie upoważnić inną osobę pełnoletnią do 

reprezentowania go na spotkaniu. 

5. Rodzic/opiekun prawny nieobecny na zebraniu zobowiązany jest do kontaktu z 

wychowawcą w przeciągu tygodnia od dnia zebrania. 
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6. Rozmowa pomiędzy nauczycielem a rodzicem powinna odbywać się w atmosferze 

wzajemnego szacunku, dobrej woli i współpracy obu stron. 

7. Nauczyciel ma prawo odmówić kontynuowania rozmowy jeśli: 

1) ma podejrzenie ze rodzic opiekun jest pod wpływem alkoholu lub innych 

środków uzależniających; 

2) rodzic/opiekun prawny wykazuje zachowania agresywne lub/i narusza godność 

osobistą nauczyciela (podnosi głos, używa wulgaryzmów, obraża nauczyciela). 

8. Nauczyciel może zaprzestać korespondencji pisemnej jeśli przekracza ona granice 

szeroko rozumianej kultury osobistej lub/i narusza godność osobistą nauczyciela. 

 

Precedencja kontaktów miedzy rodzicami a szkołą 

1. Uwagi i wnioski dotyczące ocen i przedmiotowego systemu oceniania rodzice kierują 

najpierw do nauczyciela danego przedmiotu. 

2. Jeśli problem nie został rozwiązany przez nauczyciela w ustalonym czasie, rodzice 

przedstawiają go dyrektorowi uprzedzając o tym fakcie wychowawcę klasy. 

3. Dyrektor nie przyjmuje uwag i wniosków rodziców, jeśli rodzice nie poinformowali 

wcześniej osób wymienionych w punktach 1 i 2. 

 

Zwolnienia i usprawiedliwienia 

1. Usprawiedliwienie to pisemna prośba rodzica wyjaśniająca przyczynę nieobecności, 

która już miała miejsce, musi zawierać daty nieobecności. 

      Może przybrać 2 formy: 

1) usprawiedliwienie dostarczone na kartce; 

2) usprawiedliwienie wysłane jako wiadomość w dzienniku elektronicznym 

Librus. 

Usprawiedliwienie jest dostarczane wychowawcy do trzech dni po ustaniu 

nieobecności. 

W przypadku usprawiedliwienia drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny 

rodzic bierze odpowiedzialność za to, aby osoby trzecie nie miały dostępu do konta. 

2. Zwolnienie to pisemny dokument, który musi być dostarczony przed faktem 

zaistnienia nieobecności ucznia i tylko na jego podstawie uczeń może zostać wcześniej 

zwolniony z zajęć lekcyjnych (lub zajęć odbywających się w ramach lekcji). Zwolnienie 

musi mieć formę pisemną: albo dokument na kartce, albo wiadomość w dzienniku 

elektronicznym. 
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3. Wyróżniamy 2 typy zwolnień: 

1) zwolnienie - musi być dostarczone najpóźniej w dniu zwolnienia ucznia 

ze szkoły i podpisane przynajmniej przez jednego z rodziców/opiekunów 

prawnych; tylko zwolnienie podpisane przez rodzica stanowi dokument 

uprawniający do zwolnienia dziecka z zajęć. 

2) - zwolnienie doraźne - w wyjątkowych sytuacjach, konieczne w przypadku 

nagłej potrzeby zwolnienia ucznia w przypadku jego samopoczucia 

po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem, może zostać wypisane 

przez osobę wyznaczoną telefonicznie przez rodzica do odebrania dziecka 

4. Zwolnienie, o którym mowa w punktach 2 i 3 musi zawierać następujące informacje: 

1) imię, nazwisko ucznia; 

2) imię i nazwisko osoby odbierającej ucznia; 

3) datę; 

4) godzinę opuszczenia szkoły; 

5) określenie relacji uczeń/dorosły; 

6) sformułowanie:  „Biorę całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i 

bezpieczeństwo dziecka”; 

7) czytelny podpis. 

 

 

 


