
PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI W 
PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ŻAGANIU 

 
 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z nauczycielami i pracownikami szkoły w 
sprawie podopiecznych są rodzice, opiekunowie prawni oraz osoby przez nich upoważnione 
drogą notarialną. 

1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według szkolnego harmonogramu 
spotkań z rodzicami, który przedstawiany jest rodzicom na pierwszych zebraniach 
klasowych. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się w formie: 
 zebrań ogólnych z rodzicami, 
 zebrań klasowych z rodzicami, 
 indywidualnych konsultacji podczas Dni kontaktowych, 
 podczas cotygodniowych dyżurów konsultacyjnych poszczególnych nauczycieli. 
3. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności 

rodzica na spotkaniu klasowym ujętym w harmonogramie zobowiązuje się go do 
indywidualnego kontaktu z wychowawcą w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie, 
oraz poinformowanie o przyczynie nieobecności. 

4. W sytuacjach wymagających natychmiastowego spotkania rodzice uczniów mają 
możliwość dodatkowego kontaktu z wychowawcą, wskazane jest jednak uprzednie 
telefoniczne  ustalenie terminu spotkania, bądź za pomocą dziennika 
elektronicznego. 

5. Nauczyciel rozmawia z rodzicami w wyznaczonym pomieszczeniu - może to być po 
wcześniejszym ustaleniu pokój pedagoga, pokój nauczycielski (pod nieobecność 
nauczycieli) lub sala lekcyjna pod nieobecność uczniów. 

6. Nauczyciele oraz wychowawcy nie prowadzą rozmów z rodzicami podczas zajęć 
lekcyjnych i przerw. 

7. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać zmianę danych osobowych ucznia- 
w szczególności adres zamieszkania oraz numer kontaktowy. 

8. O spotkaniu klasowym z rodzicami wychowawca jest zobowiązany poinformować 
rodziców, z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce i godzinę 
spotkania. 

9. Informacje o postępach w nauce i zachowaniu dziecka są udzielane na spotkaniach 
klasowych lub indywidualnych. 

10. Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach. 
11. Nie udziela się informacji o uczniu osobom postronnym. W wyjątkowych sytuacjach 

udziela się informacji o uczniu rodzinie lub osobom sprawującym nad nim opiekę. 
12. Nauczyciel realizujący nauczanie indywidualne w domu ucznia na bieżąco informuje 

rodziców. 
13. Nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę rodzica z 

klauzulą „na moją odpowiedzialność” lub w wyjątkowych sytuacjach na prośbę 
telefoniczną. 

Niewłaściwe są następujące zachowania rodziców: 
 próby uzyskania informacji o uczniu w miejscu innym niż teren szkoły, 



 przeszkadzanie nauczycielom w czasie lekcji, 
 telefonowanie na prywatny numer nauczyciela bez jego wyraźnej zgody, 
 żądanie natychmiastowej odpowiedzi na pytania przekazane poprzez dziennik 

elektroniczny po godzinach pracy nauczyciela (po godz. 15.30), 
 zajmowanie przerwy nauczycielowi dyżurującemu lub przygotowującemu się do 

kolejnych zajęć. 
 
   Uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: 

 wychowawcy (w czasie spotkań ogólnych bądź kontaktów indywidualnych), 
 Dyrektora Szkoły, 
 Rady Pedagogicznej, 
 Organu prowadzącego szkołę, 
 Kuratorium Oświaty. 

Należy zachować w/w drogę służbową.  
Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają 
zasad przyjętej procedury. 
 


