Regulamin
kontaktu nauczycieli z rodzicami
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego w Stąporkowie
1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,
pedagogiem szkolnym, logopedą i dyrektorem jest szkoła.
2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu
przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami.
3. Spotkania odbywają się w formach:
•
•
•
•
•
•

zebrań ogólnych z rodzicami,
zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
zebrań klasowych z rodzicami,
zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami
przedmiotów, pedagogiem, logopedą,
innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

4. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami
w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim, telefonicznym
uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem.
5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie
prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach
i boisku szkolnym) .
6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są gabinety lekcyjne.
Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet
dyrektora, a pedagoga/psychologa i logopedy - ich gabinety. Poza tymi miejscami
informacje nie są udzielane. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom
w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli.
7. Terminy spotkań z rodzicami, ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami,
przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego i zamieszczone
na stronie internetowej szkoły. Dodatkowe spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają
się wg harmonogramu konsultacji. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy
zebrań w uzasadnionych przypadkach.
8. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.
9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza
ustalonymi terminami.

10. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami
telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem
sekretariatu szkoły lub w formie pisemnej.
11. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
•
•
•

zebrań z rodzicami,
pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,
indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim
uzgodnieniu terminu.

12. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:
•
•
•
•
•
•

uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,
uzyskiwanie informacji o uczniu telefonicznie;
przeszkadzanie w czasie lekcji,
telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu.
zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.

13. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
•
•
•
•
•
•

wychowawcy klasy,
pedagoga/psychologa szkolnego,
dyrektora i wicedyrektora szkoły,
Rady Pedagogicznej,
organu nadzorującego szkołę,
organu prowadzącego szkołę.

14. Każda rozmowa osobista bądź telefoniczna z rodzicami powinna być zanotowana
w e-dzienniku lub dzienniku wychowawcy klasy.

