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Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów.  

  
1. Cele procedury:  

1.1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów.  

1.2. Przekazywanie bieżących informacji rodzicom/prawnym opiekunom o postępach i 

problemach dziecka.  

1.3. Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica/prawnego opiekuna 

wobec problemów dziecka.  

1.4. Tworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy, wzajemnego zaufania.  

1.5. Realizowanie jednolitego systemu pracy szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

  

2. Zakres procedury:  

2.1. Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych w Szkole 

Podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie oraz rodziców/prawnych opiekunów 

uczniów szkoły.  

2.2. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z pracownikami pedagogicznymi jest 

wyłącznie szkoła (sale lekcyjne, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, 

logopedy).  

2.3. Informacji o dziecku rodzicowi/prawnemu opiekunowi udzielają wyłącznie wychowawcy 

klas, nauczyciele, pedagog/psycholog/logopeda szkolny, dyrektor, wicedyrektor szkoły.  

2.4. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się według 

harmonogramu przedstawionego przez wychowawcę na pierwszym wrześniowym 

spotkaniu, każdego roku szkolnego. O ewentualnych zmianach terminu spotkań z 

rodzicami/prawnymi opiekunami wychowawca jest zobowiązany pisemnie (e-dziennik) 

poinformować rodziców/prawnych opiekunów co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, 

podając datę, miejsce, godzinę spotkania (pozyskując informację zwrotną wraz z podpisem 

rodzica/ prawnego opiekuna).  

2.5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić ustalony harmonogram.  

2.6. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodzica/prawnego opiekuna 

poza ustalonymi terminami za pomocą e-dziennika, telefonicznie, listownie.  

2.7. W przypadkach uzasadnionych losowo rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają możliwość 

dodatkowego kontaktu z nauczycielami, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego 

spotkania poprzez e-dziennik, a w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie przez sekretariat 

szkoły.  

2.8. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicowi/prawnemu opiekunowi 

w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych oraz dyżurów podczas przerw.  

  

3. Formy spotkań:  

3.1. Zebrania ogólne z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

3.2. Zebrania ogólne z rodzicami/prawnymi opiekunami i zaproszonymi specjalistami.  

3.3. Zebrania klasowe z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

3.4. Zebrania klasowe z rodzicami/prawnymi opiekunami i zaproszonymi specjalistami.  

3.5. Zebrania klasowe z rodzicami/prawnymi opiekunami w obecności uczniów.  
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3.6. Indywidualne konsultacje rodziców/prawnych opiekunów z wychowawcami, 

nauczycielami, pedagogiem/psychologiem/logopedą szkolnym – po uprzednim ustaleniu 

spotkania oraz w ramach dni otwartych. 

3.7. Inne spotkania wynikające z planu pracy szkoły.  

  

4. Zasady obowiązujące podczas spotkań:  

4.1. Najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej 

rozmowie.  

4.2. Największą uwagę należy zwrócić na sprawy opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne 

ucznia.  

4.3. Najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce są poczynione postępy 

edukacyjne oraz jeżeli jest potrzeba wskazanie terminu, treści i sposobu ich uzupełnienia.  

4.4. Wynikłe w czasie zebrania sprawy trudne, wymagające udziału lub interwencji dyrektora 

szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2 tygodni (zaraz po zebraniu informując dyrektora szkoły 

o zaistniałym problemie).  

  

5. Zadania wychowawcy:  

5.1. Utrzymywaniu kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami poprzez e-dziennik, w 

wyjątkowych przypadkach telefonicznie.  

5.2. Zawiadomienie za pomocą e-dziennika o terminie, miejscu i czasie spotkań klasowych.  

5.3. Pomoc w wyborze przedstawicieli do Rady Klasowej oraz Rady Rodziców.  

5.4. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie spotkań klasowych jest zapoznanie 

rodziców/prawnych opiekunów z:  

5.4.1. Statutem Szkoły;  

5.4.2. Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;  

5.4.3. Wymaganiami na poszczególne oceny z poszczególnych przedmiotów oraz trybem 

poprawiania ocen przewidywanych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz zachowania;  

5.4.4. Programem Wychowawczo-Profilaktycznym;  

5.4.5. Planem wychowawczym klasy;  

5.4.6. Postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów;  

5.4.7. Informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.  

5.5. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów zgodnie z 

potrzebami w ramach spotkań ogólnoklasowych.  

5.6. Aktywizowanie i mobilizowanie rodziców/prawnych opiekunów do współpracy na rzecz 

społeczności szkolnej, poprzez:  

5.6.1. Zgłaszanie aktywnie działających na rzecz klasy i szkoły rodziców/prawnych 

opiekunów do dyrektora szkoły w celu uhonorowania listami gratulacyjnymi, 

wręczanymi na uroczystości zakończenia roku szkolnego.  

5.7. W trakcie zebrań ogólnoklasowych niewskazane jest:  

5.7.1. Dokonywanie tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego;  

5.7.2. Używanie nazwisk przy przykładach negatywnych;  

5.7.3. Podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców/prawnych 

opiekunów.  
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6. Zadania rodzica/prawnego opiekuna:  

6.1. Obecność rodzica/prawnego opiekuna na spotkaniach klasowych i innych zebraniach 

szkolnych jest obowiązkowa.  

6.2. Systematyczne utrzymywanie kontaktu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi poprzez 

e-dziennik.  

6.3. Rodzic/prawny opiekun, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu (zebraniu) jest 

zobowiązany do spotkania się z wychowawcą klasy w ciągu tygodnia od daty spotkania 

(zebrania), po wcześniejszym ustaleniu terminu poprzez e-dziennik.  

6.4. W razie nieobecności na dwóch zebraniach wychowawca może wezwać rodzica/prawnego 

opiekuna w formie pisemnej – list polecony (w terminie odpowiednim dla wychowawcy).  

6.5. Aktywny udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez szkołę.  

6.6. Uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów klasowych.  

  

6.7. Pomoc wychowawcy w organizowaniu imprez klasowych.  

6.8. Udział w wycieczkach (jeżeli jest taka potrzeba), lekcjach otwartych, uroczystościach 

klasowych i szkolnych.  

6.9. Pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz klasy, szkoły.  

6.10. Wyklucza się następujące zachowania rodziców/prawnych opiekunów:  

6.10.1. Uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli w trakcie przypadkowego spotkania 

poza budynkiem szkoły, telefonicznie, mailowo, sms-em;  

6.10.2. Przeszkadzanie w czasie lekcji;  

6.10.3. Zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu;  

6.10.4. Telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody;  

6.10.5. Zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.  

  

7. Kolejność kierowania uwag i wniosków przez rodzica/prawnego opiekuna dotyczących pracy 

szkoły:  

7.1. Nauczyciel danego przedmiotu;  

7.2. Wychowawca klasy;  

7.3. Pedagog/psycholog/logopeda;  

7.4. Dyrektor, wicedyrektor;  

7.5. Rada pedagogiczna;  

7.6. Organ prowadzący szkołę;  

7.7. Organ nadzorujący pracę szkoły.  

  

8. Dokumentowanie współpracy:  

8.1. Notatka o temacie rozmowy w e-dzienniku.  

8.2. Odnotowanie w e-dzienniku obecności rodzica/prawnego opiekuna na konsultacjach 

indywidualnych, zebraniach klasowych.  

  

Rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści oraz dyrekcja szkoły, w trosce o 

poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury.  


