
PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 
Szkoła Podstawowa w Łącznie 

 
 

I. Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli z rodzicami w celu    

ułatwienia wzajemnych kontaktów oraz nadania im statusu programowej 

działalności wychowawczej szkoły.  

II. Podstawa prawna stosowanej procedury: 

� Rozporządzenie MENiS  z  dnia 30 kwietnia 2007 r. z póź. zm.                              

w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów                      

w szkołach publicznych. 

� Statut Szkoły.                                 

1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu 

uzgodnionego:  

      -   z Radą Rodziców, dotyczy spotkań otwartych z nauczycielami,  

      - z wychowawcami klas, dotyczy spotkań tj. zebrań, wywiadówek,       

uroczystości klasowych. 

2. Rodzice uczniów mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem, 

w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu  

      z nauczycielem terminu spotkania. 

3. W wyjątkowych przypadkach szkoła udziela informacji o uczniu 

telefonicznie. 

4. Spotkanie nauczyciela z rodzicami w domu odbywa się po uprzednim 

obustronnym uzgodnieniu tej wizyty. 

5. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale 

lekcyjne oraz gabinet pedagoga. 

6. Obecność rodziców na spotkaniach jest potwierdzana podpisem na 

zbiorczej liście obecności dla danej klasy. 



7. Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbywają się w ustalonych  

              terminach.  

8. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza 

uzgodnionymi terminami. 

9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno 

do: wychowawcy klasy, dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu 

nadzorującego szkołę. 

10. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów                                

i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury. 

11. Każdy nauczyciel ustali i poinformuje poprzez wychowawcę i uczniów                

o możliwości kontaktu osobistego bądź telefonicznego z rodzicami. 

12. Spotkania rodziców z wychowawcami uczniów poszczególnych klas 

odbywają się obligatoryjnie w miesiącach: wrzesień, listopad, styczeń, 

marzec, maj bieżącego roku szkolnego. 

13. Tematyka spotkań z rodzicami jest zaplanowana na cały rok szkolny                    

i dotyczy przekazywania informacji na temat funkcjonowania szkoły, 

planowania pracy szkoły, przedstawienia rodzicom dokumentacji pracy 

szkoły, udzielania rodzicom informacji o uczniu, przedstawienia planu 

pracy wychowawczej, tematyki spotkań  z rodzicami, kryteriów oceniania           

z poszczególnych przedmiotów, warunków sprawowania opieki 

psychologiczno pedagogicznej oraz obowiązujących procedur.   

14. O zebraniach z rodzicami nauczyciel zawiadamia ich przez informacje 

pisemną przekazaną przez uczniów za potwierdzeniem zwrotnym na co 

najmniej jeden tydzień przed planowanym zebraniem (spotkaniem). 

15. W przypadku wcześniejszych odjazdów uczniów do domu wychowawcy są 

zobowiązani zawiadomić rodziców przez informacje pisemną przekazaną 

przez uczniów za potwierdzeniem zwrotnym na co najmniej 1 dzień przed 

wcześniejszym odjazdem. 



16. Nauczyciel może powiadomić rodzica telefonicznie o zebraniu w przypadku 

nieobecności ucznia w szkole. 

17. Obecność rodzica na zebraniu jest obowiązkowa. 

18. O niestawieniu się rodzica na zebraniach nauczyciel – wychowawca 

zawiadamia pedagoga. Wówczas szkoła wystosowuje wezwanie rodzica do 

szkoły drogą służbową. 

19. Dodatkowe wezwanie rodzica do szkoły drogą służbową wystosowuje się                  

w razie konieczności, gdy zachodzą okoliczności, w których niezbędna jest 

konsultacja wychowawcy, pedagoga lub dyrektora szkoły z rodzicem. 

20. Pisemne wezwanie rodzica drogą służbową na polecenie dyrektora szkoły 

lub pedagoga prowadzi sekretariat szkoły.  

21. Rodzice mają prawo kontaktować się indywidualnie z wychowawcą                   

i nauczycielami uczącymi ich dzieci. 

22. Indywidualne kontakty z rodzicami odbywają się po uprzednim umówieniu. 

Nauczyciel nie udziela informacji o uczniu w trakcie trwania lekcji                       

i pełnienia dyżurów na przerwie. 

23. Rodzice pozostawiają wychowawcy kontaktowy adres i numer telefonu. 

24. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące spraw dydaktycznych                                  

i wychowawczych oraz funkcjonowania szkoły rodzice składają kolejno do 

wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, 

Kuratorium Oświaty. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


