
 

 
RELACJE RODZICE – SZKOŁA,  

OBSZARY WSPÓŁPRACY, WSPÓŁDZIAŁANIA  

Z POSZANOWANIEM ODRĘBNOŚCI 

 ZADAŃ I KOMPETENCJI 

                 

1. Prawo oświatowe. 

2. Współpraca rodzice –szkoła. 

3. Rodzice są partnerami szkoły. 

4. Efekty współpracy. 
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PRAWNE UWARUNKOWANIA RELACJI NAUCZYCIELI                    

I RODZICÓW 

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej: 

 

art.48 pkt 1 Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi    

                    przekonaniami (…) 

art.53 pkt3 Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania                               

          i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi 

przekonaniami(….) 

 

  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej: 

art.14 ust.1,2 i 3 …każdy ma prawo do bezpłatnej nauki obowiązkowej                         

z właściwym poszanowaniem zasad demokratycznych i praw rodziców                  

do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi 

przekonaniami religijnymi i filozoficznymi(…) 
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LIST WIELKOPOLSKIEGO KO  ELŻBIETY LESZCZYŃSKIEJ  

DO DYREKTORÓW Z DNIA 13.02.2020R. 

  

           Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do 

jego rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych                                  

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności  

 ( zgodnie z Preambułą ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe) 
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USTAWA -PRAWO OŚWIATOWE –DZ. U. Z 2019 POZ.1148, 

POZ.1078, POZ.1287, POZ.1681 ZE ZM. 

Art. 83. 1. W szkołach działają rady rodziców. 

 

2. W skład rad rodziców wchodzą:  

1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych                  
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności; 

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów 
szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

2. Do kompetencji rady rodziców, należy:  

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu    
wychowawczo-profilaktycznego szkoły,  

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia, 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

 Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo-

dydaktycznego. 

 Współdziałanie w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych 

uczniów. 

 Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców. 

 Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole. 

 Poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły. 

 Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a środowiskiem 

szkolnym. 
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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

Warunki współpracy nauczycieli  z rodzicami: 

 odrzucenie uprzedzeń i gotowość do kontaktu  z każdym rodzicem, 

 wykonanie pierwszego ruchu w kierunku dobrej współpracy, 

 angażowanie do współpracy wszystkich rodziców, 

 przekazując złe wiadomości o dziecku, znaleźć w nim pozytywne cechy 

 oferowanie pomocy, pokazanie sposobów radzenia sobie z problemem, 

bądź skierowanie  do   odpowiedniej osoby. 
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KORZYŚCI Z DOBREJ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI 

 I RODZICÓW 

 

 

 

 Istnieje wspólny cel – rodzicom i nauczycielom zależy na jak najlepszym 

rozwoju dziecka. 

 

 Ujednolicenie systemu wychowawczego szkoły i domu, a co za tym idzie 

większa możliwość wpływania na ucznia, (np. używanie tel. kom.). 

     WYKŁAD WALENTYNKOWY - PROF. UAM DR HAB. JACEK PYŻALSKI CO WIEMY O 

MŁODZIEŻY ONLINE, CZYLI CZY ISTNIEJE POZYTYWNY INTERNET I CZY NASI 

PODOPIECZNI MOGĄ BYĆ JEGO MŁODYMI TWÓRCAMI? TVASTA 

 Budowanie wspólnej, przyjaznej atmosfery wychowawczej sprzyjającej 

rozwojowi dziecka. 
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ZASADY ORGANIZACJI SPOTKANIA                             

NAUCZYCIELI  I  RODZICÓW 

Nauczycielu: 

 Przygotuj się do spotkania – wyznacz czas, miejsce i cel (co chciałbyś 

osiągnąć, spróbuj przewidzieć trudności). 

 Zakończ spotkanie jakimś pozytywnym stwierdzeniem. 

Rodzicu: 

 Przekaż informacje mające związek ze sprawą. 

 Postępuj zgodnie z ustalonym z nauczycielem planem działania. 

Rodzicu i nauczycielu: 

 Opiszcie co dzieje się w domu i szkole, co przynosi dobre efekty. 

 Ustalcie wspólnie plan działania. 
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POMYSŁ NA WYWIADÓWKĘ 

Nauczycielu: 

 

 Zacznij od pozytywnej oceny uczniów, wspomnij ich osiągnięcia. Imiennie 
pochwal uczniów. 

 Przygotuj krótką prelekcję szkoleniową dla rodziców, np. zrozumieć ucznia                          
z zespołem Aspergera. 

 

Dyrekcjo: 

 Przygotuj dla nauczyciela spis najważniejszych informacji na wywiadówkę. 

 Wesprzyj młodych wychowawców swoją obecnością lub wiedzą na pierwszych 
spotkaniach   z rodzicami. 

 Wysyłaj listy gratulacyjne /podziękowania dla rodziców. 

 Zapraszaj rodziców na uroczystości szkolne (np. rozpoczęcie roku szkolnego). 

Pedagogu szkolny: 

 Zaproponuj wychowawcom temat na prelekcję szkoleniową dla rodziców. 

 Proponuj warsztaty ze specjalistą. 
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TRUDNOŚCI WE WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA                                    

I RODZICÓW 

Po stronie nauczyciela 

 

 Poczucie, że nie jest się słuchanym przez drugą stronę, 

 Brak wiary, że rozmowa coś zmieni, brak czasu, 

 Poczucie braku realnego wpływu na postępowanie rodziców wobec 

własnych dzieci  („ I tak w domu zrobią swoje”). 

 

Po stronie rodziców: 

 Poczucie, że nie jest się słuchanym przez drugą stronę, 

 Brak wiary, że rozmowa coś zmieni, brak czasu,  

 Negatywne doświadczenia rodziców, że decyzje w stosunku do ich dzieci 

zapadają odgórnie, bez ich udziału, pytania o zdanie. 
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NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI: 

 dziennik elektroniczny, 

 wywiadówki/konsultacje, 

 indywidualny kontakt, 

 współpraca z pedagogiem szkolnym, 

 spotkania towarzyskie organizowane najczęściej z okazji 

uroczystości  i spotkań klasowych, 

 zebrania trójki klasowej bądź rady rodziców, 

 dyżury konsultacyjne, 

 konsultacje indywidualne, 
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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

 

Rodzice są partnerami szkoły 

 

Cele ewaluacji: 

 Poznawcze: poznanie stopnia zaangażowania rodziców w pracę szkoły. 

 Praktyczne: zdefiniowanie oczekiwań i potrzeb rodziców wobec szkoły. 

 

Odbiorcy ewaluacji: rodzice i nauczyciele. 
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RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 

Rodzice są partnerami szkoły 

Wnioski: 

 

 Rodzice uczestniczą w życiu szkoły i podejmują się różnych form 

współpracy.  

 

 Nauczyciele stwierdzili, że większość rodziców chętnie współpracuje                  

ze szkołą, jednak nie wszyscy rodzice chcą się angażować. 

 

 Wsparcie nauczycieli i rodziców w szkoleniach. 
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI  

 

      Wspieramy rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej 

– szkolenia: 

 

     „ Instrukcja obsługi gimnazjalisty, jak wspierać uczenie się dziecka 

gimnazjalisty”,  

       „Motywacja drogą do sukcesu –sposoby zachęcania dzieci do nauki”,  

 „ADHD- przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie”, 

 „ Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?”,  

 „ Wiem, jak uratować życie, nauka obsługi defibrylatora”, (rodzice szkolą) 

  „ Pierwsza pomoc przedmedyczna” (rodzice szkolą) 

14 



WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Wspólny udział uczeń- rodzic- nauczyciel 

 

 Program „Bezpieczna szkoła”- zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. 

 Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie – zagrożenia i działania profilaktyczne 

wynikające ze spożywania alkoholu. 

 Imprezy okolicznościowe – otwarcie boiska wielofunkcyjnego „ Orlik. 

 Zbiórka na nowy sztandar szkoły. 

 Wystawienie bajek  „Piękna i bestia”, „ Lampa Alladyna”. 

 Wolontariat: Szlachetna paczka, nakrętki dla Wiktorka (naszego podopiecznego). 

 Lekcje otwarte. 

 W tym roku planujemy wspólnie nowe przedsięwzięcie: „ Poznajemy historię naszej  „małej 

Ojczyzny” - 450 lat Sypniewa”. 
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PROGRAM „BEZPIECZNA SZKOŁA” – ZAGROŻENIA                               

I ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE 

BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW 
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PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW JAŚ I MAŁGOSIA                   

NA TROPIE –ZAGROŻENIA I DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

WYNIKAJĄCE ZE SPOŻYWANIA ALKOHOLU 
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OTWARCIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

 „ ORLIK” 
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SZTANDAR 

19 



BAJKA - LAMPA ALLADYNA 
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BAJKA - ,,PIĘKNA I BESTIA’’ 

– PRÓBY PRZED WYSTĘPEM 
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WOLONTARIAT 

22 



LEKCJE OTWARTE 
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„Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: 

 

Tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów”. 

 

 
Źródło:    

Jak budować dobrą szkołę ?  ORE, Kraków 2015 pod redakcją G. Mazurkiewicza 

Edukacja rodziców jako forma współpracy szkoły z rodziną ucznia / Lilianna Klimek, Marzena Okrasa // W: Kierunki 
rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej / pod red. Agaty Cudowskiej. - Białystok : Trans Humana 
Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2011.  

Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 
w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009 

 Współpraca pomiędzy szkołą i rodzicami – edu. pass. 

Strona internetowa szkoły: http://sp-sypniewo.com 

https://www.szybinski.cieszyn.pl 

 

  

                                                                                                                                                                              opracował : Jacek Szewczyk 

           

 

24 

http://sp-sypniewo.com/
http://sp-sypniewo.com/
http://sp-sypniewo.com/
https://www.szybinski.cieszyn.pl/

