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Kontakty z rodzicami. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. ), Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002r.   Nr 51, poz. 458 z późn. 
zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów   i egzaminów w szkołach 
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami)., Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1591).  

 

 Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców/prawnych opiekunów. 
 Informacji o uczniu udzielają wyłącznie nauczyciele przedmiotów, wychowawca, pedagog 

szkolny oraz dyrektor i wicedyrektor szkoły. 
 

Kolejność działań, miejsce i czas przeprowadzania poszczególnych czynności: 

 Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami odbywają się w formie: 

 zebrań ogólnych z rodzicami, 

 zebrań  w oddziałach, 

 zebrań Rady Rodziców, 

 indywidualnych konsultacji. 

2. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do obecności na zebraniach. 

3. W razie nieobecności na dwóch zebraniach, wychowawca może wezwać do szkoły 

rodzica/prawnego opiekuna w formie pisemnej (w terminie odpowiednim dla wychowawcy). 

4. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami jest i wychowawcami jest 

szkoła, w uzasadnionych przypadkach – miejsce zamieszkania ucznia. 

5. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się zgodnie z ustaleniami 

przedstawionymi na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym 

6. W uzasadnionych przypadkach rodzic/prawny opiekun może być wezwany do szkoły poza 

uzgodnionymi terminami. 

7. Celem spotkań jest wzajemna współpraca m.in. w zakresie wychowania oraz informowanie o 

postępach dzieci w nauce. 



8. Informacje dotyczące spotkań z rodzicami zamieszczane są na stronie internetowej szkoły, tablicy 

ogłoszeń na korytarzu szkoły ora dzienniku elektronicznym. Mogą je również  przekazywać 

wychowawcy klas. 

9. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów mogą dodatkowo kontaktować sie osobiście z nauczycielami             

w przypadkach uzasadnionych, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z nauczycielem 

telefonicznie przez sekretariat szkoły lub pisemnie przez wpisanie  zeszycie korespondencji. 

10. Nauczyciel nie może przyjmować rodziców/prawnych opiekunów w trakcie prowadzonych 

przez siebie zajęć, w tym również dyżurów śródlekcyjnych. 

11. W uzasadnionych przypadkach informacja o uczniu może być udzielona rodzicowi/prawnemu 

opiekunowi telefonicznie. 

12. O zmianach terminu spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami, wychowawca lub upoważniony 

przez dyrektora nauczyciel jest zobowiązany powiadomić pisemnie rodziców/prawnych opiekunów, 

co najmniej      z 3 – dniowym wyprzedzeniem podając datę, miejsce oraz godzinę nowego spotkania 

(pozyskując informację zwrotną podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna). 

13. Wynikłe w czasie zebrania sprawy trudne, wymagające udziału lub interwencji dyrektora/vice 

dyrektora  szkoły, należy wyjaśnić w ciągu 2 tygodni (zaraz po zebraniu wychowawca zobowiązany 

jest do poinformowania dyrektora szkoły o zaistniałym problemie). 

14. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko 

powinno być odebrane ze szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę mającą pisemne 

upoważnienie wskazane przez rodzica  na I zebraniu w danym roku szkolnym  na liście osób 

upoważnionych do odbioru dziecka)  

15. W sytuacjach wyjątkowych, decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor lub 

wicedyrektor szkoły. 

16.Wyklucza się następujące zachowania rodziców: 

 przeszkadzanie w czasie lekcji, 

 zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu, 

 zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły, 

 telefonowanie i wysyłanie sms-ów na prywatny numer nauczyciela bez jego zgody. 

17. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów itp. 

rodzice/opiekunowie prawni kierują osobiście w następującej kolejności do: 

 wychowawcy klasy, 



 nauczyciela uczącego danego przedmiotu, 

 pedagoga szkolnego, 

W wyjątkowych sytuacjach, po wyczerpaniu w.w. drogi służbowej uwagi i wnioski dotyczące pracy 

szkoły, ocen, zachowania uczniów itp. rodzice/opiekunowie prawni kierują do: 

 dyrektora szkoły, vice -dyrektora szkoły 

 rady pedagogicznej, 

 organu nadzorującego szkołę, poprzez dyrektora szkoły 

 organu prowadzącego szkołę, poprzez dyrektora szkoły 

 

 

 

 


