Współpraca z rodzicami w szkole
Zadania

Formy współpracy

Efekty współpracy

1. Informowanie
rodziców o wszystkich waŜnych sprawach dotyczących
uczniów i Ŝycia
szkoły:
- wynikach
nauczania,
- regulaminach,
- procedurach,
- dokumentach,
- konkursach,
- projektach
- przedsięwzięciach
realizowanych
w szkole.

1. Biuletyn informacyjny dla rodziców
„Szkolniak”, strona internetowa szkoły.
2. Gablota informacyjna w holu szkoły.
3. Zapoznanie rodziców z procedurami
odwoławczymi z zachowaniem drogi
słuŜbowej: wychowawca, dyrektor,
organ prowadzący, kuratorium.
4. Wywiadówki zgodnie z harmonogramem.
6. Indywidualne spotkania nauczycieli
z rodzicami tydzień po wywiadówce
na prośbę rodziców.
7. SłuŜbowe rozmowy telefoniczne.
8. DyŜury pedagoga, dyrekcji szkoły.
9. Semestralne spotkania z udziałem
uczniów podsumowujące półroczną
pracę.

1. Bezpośredni, pełny przekaz
bieŜących informacji
z Ŝycia szkoły.
2. Dostęp do informacji na
aktualizowanej stronie
internetowej szkoły.
3. Uzyskiwanie rzetelnych
informacji o osiągnięciach
i trudnościach dzieci,
sukcesach i problemach
wychowawczych.
4. Wystawy prac uczniów
w holu szkoły.

2. Aktywny udział
rodziców w Ŝyciu
szkoły.

1. Rada Rodziców jako organ reprezen1. Podniesienie świadomości
tujący rodziców opiniuje waŜne dla
i odpowiedzialności
szkoły postanowienia i przedsięwzięcia
rodziców za wypracowanie
w ramach swoich kompetencji
kierunków działań

Osoby
odpowiedzialne
-redakcja biuletynu
-administrator
strony internetowej
szkoły
-pedagog szkolny
-nauczyciele
-wychowawcy

-przewodniczący
Rady Rodziców
i jej członkowie,
-dyrekcja szkoły

2.
3.

4.

5.

3. Wywiązywanie się
rodziców z funkcji
opiekuńczych
i wychowawczych.

i uprawnień.
Udział rodziców w lekcjach i zajęciach
otwartych.
Pomoc rodziców w organizacji
uroczystości szkolnych, wycieczek,
imprez, itp..
Pomoc rodziców w sprawowaniu
opieki nad uczniami w czasie
wycieczek i imprez klasowych.
Pozyskiwanie sponsorów dla działań
wychowawczych szkoły.

1. Systematyczna współpraca z wychowawcą dziecka i uczącymi je nauczycielami.
2. Zapewnienie dzieciom prawidłowych
warunków nauki i rozwoju.
3. Codzienna kontrola realizacji przez
dziecko obowiązków szkolnych np.
odrobienie pracy domowej, przygotowanie się do zajęć itp.
4. Pomoc dziecku w pokonywaniu
trudności w nauce i zachowaniu.
5. Uczestniczenie w comiesięcznych
spotkaniach z wychowawcą i w miarę
moŜliwości w uroczystościach oraz
imprezach szkolnych i klasowych
z udziałem swojego dziecka.

wychowawczych
prowadzonych na terenie
szkoły.
2. Wzrost zaangaŜowania
rodziców w Ŝycie szkoły
i klasy swojego dziecka.

-wychowawcy klas

1. Rodzice czują się współodpowiedzialni za proces
edukacji i wychowania
swojego dziecka.
2. Rodzice mają świadomość,
Ŝe od jakości współpracy
obu stron tj. szkoły i domu
zaleŜy sukces edukacyjny
i wychowawczy ich
dziecka.

-rodzice
-wychowawcy klas

6. Dbanie o prawidłową realizację przez
dziecko obowiązku szkolnego tj.
regularne uczęszczanie do szkoły.
7. Usprawiedliwianie na bieŜąco wszystkich nieobecności dziecka w szkole.
8. Wspieranie dzieci w rozwijaniu pasji
i zainteresowań, pomoc w wyborze
odpowiednich zajęć dodatkowych.
4. Reprezentowanie
szkoły w środowisku lokalnym.

1. Udział rodziców w lokalnych uroczystościach, zawodach sportowych i wycieczkach szkolnych.

1. Rodzice identyfikują się
ze szkołą i tworzą jej
integralną społeczność.
2. Rodzice wspomagają szkołę
w promowaniu jej wizerunku na zewnątrz.

-Dyrekcja szkoły
-Wychowawcy klas
-Rada Rodziców

5. Pomoc w rozwiązy- 1. Konsultacje i porady pedagoga
waniu trudnych
szkolnego w ramach popołudniowego
problemów ŜyciodyŜuru dla rodziców.
2. Kontaktowanie rodziców ze specjaliswych, udzielanie
tami, np. psychologiem, lekarzem.
wsparcia
w sytuacjach
3. Pomoc w ustalaniu spotkań w poradniach specjalistycznych, urzędach,
losowych.
np. MOPS itp.
4. Zorganizowanie i udostępnienie
w szkole biblioteczki dla rodzica
w bibliotece szkolnej i gabinecie
pedagoga szkolnego.

1. Szkoła jest instytucją,
w której rodzice i uczniowie
otrzymują rzetelną informację na temat róŜnych form
pomocy i wsparcie.

- Pedagog szkolny,
- Wychowawcy klas

