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PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

I. CELE PROCEDURY: 

1. Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności 

szkoły. 

2. Przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka. 

3. Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów 

dziecka.  

4. Inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami
1
 i zachęcenie ich do wyrażania opinii na 

temat jakości pracy szkoły.  

5. Tworzenie partnerskiej atmosfery.  

6. Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę. 

7. Ułatwianie monitorowania przyjętych zasad. 

II. DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY: 

Kontakt z rodzicami - uzyskanie informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach 

domowych i szkolnych. 

III. KOGO DOTYCZY PROCEDURA: 

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz  dyrektora  zespołu. 

IV. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH 

ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY: 

1. Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, 

pedagog szkolny, logopeda, pielęgniarka szkolna, dyrektor szkoły. Zakres odpowiedzialności 

w/w pracowników określa statut szkoły. 

 

                                                           
1
 ilekroć jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem 



2 
 

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o systemie oświaty oraz 

kodeksu rodzinnego i opiekuńczego za dziecko odpowiedzialni są rodzice.  

a)  Przyprowadzanie dzieci do szkoły:  

 Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły w określonych godzinach (uzależnionych 

od godziny rozpoczęcia lekcji lub pracy świetlicy).  

 Rodzice lub osoby pisemnie do tego upoważnione odpowiadają za bezpieczeństwo 

dzieci do momentu przekazania ich pod opiekę nauczyciela lub wychowawcy 

świetlicy oraz od chwili odebrania z grupy lub z klasy.  

 Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną opiekę od godziny 7.00 do godziny 

16.00, w zależności od czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych.  

 

b) Odbiór dzieci ze szkoły:  

 Rodzice uczniów ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka  

w drodze z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu, bądź innego miejsca, które 

wskaże dziecku rodzic.  

 Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców 

pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły.  

 Uczniowie kl I i II odbierani są przez rodziców, osoby upoważnione lub zgodnie  

z oświadczeniem rodziców złożonym na początku roku szkolnego u wychowawcy 

klasy idą samodzielnie do domu (po ukończeniu 7 roku życia). 

 Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod 

wpływem środków odurzających.  

 W przypadku podejrzenia, że rodzic zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na 

nietrzeźwość, należy:  

- nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,  

- wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,  

- jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy odmawia 

opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, należy zawiadomić o tym fakcie dyrektora 

szkoły lub osobę pełniącą dyżur, aby podjęła decyzję czy należy wezwać policję. 

Nauczyciel zobowiązany jest do sporządzenia notatki dotyczącej zaistniałego 

zdarzenia.  

 W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:  

- niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami  
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- zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do 

odbioru dziecka. 

Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić 

policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.  

 Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu. 

 Gdy rodzic lub osoba pisemnie do tego upoważniona chce z uzasadnionych powodów 

odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy 

lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie słownego lub pisemnego 

oświadczenia.  

 Uczeń może także zostać telefonicznie  (wpis nauczyciela w dzienniku lekcyjnym) lub 

pisemnie zwolniony przez rodzica z zajęć lekcyjnych. Rodzic bierze wtedy 

odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub innego wskazanego 

miejsca (np. do lekarza). Rodzic zobowiązany jest w słownym (odnotowanym  

w dzienniku lekcyjnym) lub pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia.  

 W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej nie 

ma wychowawca/ nauczyciel ), informuje telefonicznie rodzica o zaistniałej sytuacji. 

Jeżeli brak jest zgody na samodzielny powrót dziecka do domu a rodzic osobiście nie 

może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez 

rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości.  

 Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców w teczce wychowawcy 

do końca roku szkolnego.  

 Wychowawca tworzy listę dzieci, posiadających pozwolenie na samodzielny powrót 

ze szkoły (po ukończeniu 7- go roku życia zgodnie z art. 43 Prawa o Ruchu 

Drogowym ) którą przechowuje w teczce wychowawcy. 

 Rodzice uczniów klas I–III (dzieci od 7 roku życia), którzy wyrazili zgodę na 

samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania 

nauczycielowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia. 

 Rodzice mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego 

niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10- go roku życia). W takiej sytuacji 

nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli  

w przedmiotowym zakresie. 
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 Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy też 

niepełnoletnią.  

 Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

V. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS 

PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI: 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem szkolnym, logopedą i dyrektorem jest szkoła.  

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu 

przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej  do końca września  

każdego roku szkolnego.  

3. Spotkania odbywają się w formach: 

a) zebrań ogólnych z rodzicami, 

b) zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami, 

c) zebrań klasowych z rodzicami, 

d) zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów, 

e) indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami 

przedmiotów, pedagogiem, logopedą, 

f) innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły. 

4. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami  

w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego 

spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły).  

5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych 

przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).  

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są klasy lekcyjne. Miejscem 

kontaktów dyrektorów szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora,  a pedagoga  

i logopedy – ich gabinety. 

Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności 

innych nauczycieli.  

Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. 
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7. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami 

przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. O obowiązkowym 

spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom 

 i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę 

spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem informacji zwrotnej).  

8. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.  

9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi 

terminami.  

10. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie,  

w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie 

pisemnej.  

11. Wychowawca klasy/nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:  

a) zebrań z rodzicami, 

b) pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów, 

c) wizyty wychowawcy w towarzystwie pedagoga szkolnego w domu wychowanka, 

d) indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu. 

e) odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica. 

12. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie 

rodziców z: 

a) statutem szkoły, w szczególności z działem IV, 

b) programem wychowawczym szkoły, 

c) programem profilaktyki szkoły, 

d) procedurami przeprowadzania sprawdzianów zewnętrznych, 

e) postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów, 

f) informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i  szkoły. 

13. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić 

następujące zasady: 

a) najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej 

rozmowie z rodzicami,  

b) najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione 

postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści 

niezbędnych do ich uzupełnienia, 

c) z rodzicami rozmawiać należy z troską i życzliwością, 
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d) udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub 

wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią. 

14. W trakcie zebrań klasowych zabrania się: 

a) dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego, 

b) publicznego czytania ocen, oceny cząstkowe powinny być przygotowane przez 

wychowawcę w formie pisemnej 

c) używania nazwisk przy przykładach negatywnych, 

d) podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców, 

e) nieograniczonego udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego. 

15. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się  poprzez: 

a) wspólne  rozwiązywanie problemów klasowych, 

b) pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych, 

c) udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, 

wyjazdy na basen, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp., 

d) uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami 

gratulacyjnymi wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny, 

e) wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy, 

f) pomoc przy wykonywaniu prac  na rzecz szkoły, klasy. 

16. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa 

w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami. 

17. Nauczyciel przygotowuje następującą dokumentację: 

a) plan przebiegu zebrania,  

b) lista obecności rodziców 

18. Wyklucza się następujące zachowania rodziców: 

a) uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy, 

b) przeszkadzanie w czasie lekcji, 

c) telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody, 

d) zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu. 

e) zasięganie informacji o uczniu u pracowników   niepedagogicznych szkoły. 

19. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: 

a) wychowawcy klasy/ nauczyciela, 

b) pedagoga szkolnego, 

c) dyrektora  

 


