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ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

Celem współpracy nauczycieli i rodziców jest stworzenie dzieciom warunków do 

harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te najbliższe środowiska dziecka 

powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach. 

1. Rodzice (opiekunowie) uczestniczą we wszystkich zebraniach organizowanych przez 

szkołę. 

2. Rodzic (opiekun) wzywany w sytuacjach problemowych powinien przybyć  

do szkoły w ustalonym terminie. W przypadku niemożności przybycia, winien skon-

taktować się telefonicznie odpowiednio wcześniej z osobą umówioną. (numer telefonu 

do szkoły: 71 798 69 28) 

3. Rodzice (opiekunowie) mają możliwość kontaktu z nauczycielami, wychowawcą, pe-

dagogiem podczas konsultacji (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego oraz po wcze-

śniejszym ustaleniu terminu. 

4. Rozmowy z rodzicami są odnotowywane w Rejestrze Rozmów z Rodzicami (zawar-

tym w teczce wychowawcy) i poświadczane podpisem rodzica. 

5. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących pracy lub zachowania ucznia rodzic 

powinien kontaktować się w pierwszej kolejności z nauczycielem, następnie z wy-

chowawcą, potem z pedagogiem, a w następnej kolejności z dyrektorem szkoły. 

6. Pracujemy nad systematycznością i odpowiedzialnością naszych dzieci. Rodzice 

(opiekunowie) zobowiązani są: 

a. kontrolować pracę domową dziecka, zadbać o odpowiednie wyposażenie ple-

caka (w książki, piórnik, zeszyty, strój na wf, śniadanie itp.), 

b. zadbać, aby dziecko zgodnie z zapisem w statucie szkoły, nosiło jednolity strój 

szkolny. 

7. Rodzic (opiekun) powinien kontrolować  dziennik elektroniczny 

8. Nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych rodzic usprawiedliwia w terminie sied-

miu dni od nieobecności.  

9. W przypadku nieobecności dziecka w szkole rodzic (opiekun) powinien dopilnować, 

aby dziecko uzupełniło zaległe tematy, zadania, ćwiczenia. 

10. W przypadku konieczności zwolnienia dziecka z zajęć lekcyjnych w danym dniu nale-

ży zamieścić  na osobnej kartce lub w dzienniku elektronicznym następującą informa-

cję: 

„Proszę o zwolnienie syna/córki… w dniu… z lekcji … . Jednocześnie biorę całkowitą 

odpowiedzialność za wcześniejszy, samodzielny powrót dziecka  

do domu (podpis rodziców/opiekunów).” W przypadku nieobecności wychowawcy 

ucznia może zwolnić dyrekcja szkoły.  

11. Rodzic informuje wychowawcę o stanie zdrowia dziecka celem uniknięcia zagrożeń 

podczas sprawowania opieki nad dzieckiem przez szkołę (np. alergie, cukrzyca itp.). 

12. Na zajęciach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje czysty strój sportowy: (biała 

koszulka, granatowe lub czarne spodenki, białe skarpetki, obuwie zmienne z białą po-

deszwą). Uczniowie klasy III podczas zajęć na basenie zobowiązani są do posiadania 
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stroju kąpielowego i potrzebnych przyborów toaletowych do mycia (mydło, ręcznik, 

klapki). 

13. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych i konkursach dostarczają oświad-

czenia rodziców/opiekunów: „Ja niżej podpisany/a…. wyrażam zgodę  

na udział syna/ córki… w zawodach sportowych pod opieką nauczyciela 

/trenera … w dniu …. na terenie miasta Wrocławia (w wyjeździe do ….). 

14. Zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły na pod-

stawie wniosku lekarza i pisemnej prośby rodzica. 

15. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych następuje po podpisaniu zgody przez rodzi-

ców. Pisemna zgoda rodziców obliguje ucznia do obowiązkowego udziału w tych za-

jęciach. 

16. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i wszelkich urządzeń 

komunikacyjnych, a uczeń może skorzystać z niego tylko za zgodą nauczyciela. 

17. Uczeń nie przynosi do szkoły przedmiotów: wartościowych (np. tabletów, odtwarza-

czy, PSP i innego sprzętu elektronicznego), niebezpiecznych (np. scyzoryków, pe-

tard). Szkoła nie odpowiada za rzeczy zgubione przez ucznia.  

18. W przypadku nieuzasadnionego używania telefonu komórkowego (robienia zdjęć, 

kręcenia filmików, nagrywania, grania) nauczyciel może przejąć telefon lub inny 

sprzęt elektroniczny i oddać do sekretariatu, a rodzic odbiera osobiście przejęty sprzęt.  

19. Za szkody spowodowane przez ucznia odpowiada finansowo i materialnie rodzic 

(opiekun). 


