
Rozdział 5 

Zasady i formy współpracy z rodzicami 

§ 20. 

 
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i 

profilaktyki. 

2. Na początku roku szkolnego podaje się do publicznej wiadomości harmonogram spotkań z 

rodzicami w danym roku szkolnym. 



3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele 

biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania 

problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów. 

4. Wychowawcy wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o 

możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych 

instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 

5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i 

profilaktyki poprzez: 

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych oddziałów 

oraz zajęcia otwarte, konsultacje zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami; 

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym (w 

ustalonym wcześniej terminie, spotkania te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej 

przez nauczyciela), kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych 

komunikatorów; 

3) (uchylony) 

4) (uchylony) 

5) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki 

oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości; 

6) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych dokumentów 

pracy szkoły; 

7) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie 

wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli; 

8) udział rodziców w lekcjach na ich życzenie i za zgodą nauczyciela celem obserwacji pracy 

dziecka na zajęciach; 

9) udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie przez rodziców trudności w wychowaniu 

własnych dzieci; 

10) pomoc rodziców w organizowaniu spotkań klasowych, uroczystości szkolnych, wolnego 

czasu ucznia i sprawowaniu opieki nad uczniami oraz w wykonywaniu pomocy dydaktycznych 

na potrzeby klasy. 

6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym 

oddziale i zespole; 

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków; 

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich 

dzieci; 

5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 

szkoły. 

7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne; 



3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, 

zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne; 

4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych 

warunków nauki; 

5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami; 

6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych; 

7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, 

warsztatach, pogadankach, konsultacjach; 

8) (uchylony) 

9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu 

wychowawczo –profilaktycznego; 

10) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami. W przypadku niemożliwości wzięcia 

udziału w spotkaniu rodzic zobowiązany jest do skontaktowania się z wychowawcą w 

celu ustalenia terminu spotkania. 

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa 

własnego i innych; 

11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli w 

możliwie szybkim czasie; 

12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz 

poszanowania mienia szkolnego i prywatnego; 

13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy 

lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia 

lub życia; 

14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie 

fizyczne i psychiczne; 

15) promowania zdrowego stylu życia. 

8. W szkole organizuje się stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji 

dotyczących postępów i trudności w nauce uczniów oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze: 

1) śródokresowe – w listopadzie, kwietniu; 

2) okresowe – w styczniu; 

3) dodatkowe zebrania z rodzicami. 

9. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice 

bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, a w przypadkach 

wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności 

wychowawca klasy, a w następnie dyrektor szkoły. 

 


