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I. Wstęp  

 

 Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci, a rodzina jest podstawową 
komórką życia społecznego i główną instytucją wychowawczą. To właśnie w środowisku 
rodzinnym następuje rozwój sfery emocjonalnej, kształtowanie osobowości oraz postaw 
moralnych młodych ludzi.  Dziecko od najmłodszych lat poznaje świat poprzez naśladowanie 
dorosłych. W rodzinie doświadcza bezpieczeństwa, miłości i zaufania. W momencie, gdy 
rodzice oddają do szkoły swój najcenniejszy skarb – dziecko, szkoła staje się drugą instytucją 
kształtującą osobowość dziecka poprzez swoje trzy funkcje: dydaktyczną, wychowawczą, 
opiekuńczą. By skutecznie realizować swe zadania, towarzyszyć uczniom w ich rozwoju, 
szkoła musi pozyskać dla siebie rodziców, którzy współtworzyć będą atmosferę placówki, 
współpracować z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, będą podążać tą samą drogą              
i mieć na uwadze zawsze dobro dziecka.  

 Program współpracy ma ułatwić zaangażowanie na płaszczyźnie rodzic – dziecko – 
szkoła.  Współpraca to niewątpliwie jeden z najtrudniejszych wymiarów relacji 
międzyludzkich. Wymaga poświęcenia celów własnych na rzecz celu nadrzędnego, a tym 
wspólnym i nadrzędnym  celem nauczycieli  i rodziców jest troska o prawidłowy                     
i harmonijny rozwój dzieci. To współdziałanie decyduje o przebiegu i rezultatach procesu 
wychowawczego oraz wpływa na postępy w nauce i zachowaniu. Zależy nam, żeby rodzice 
naszych uczniów byli świadomi, zainteresowani światem emocji i przeżyć swoich dzieci, 
skłonni do poszukiwań rozwiązań wychowawczych, a także, aby pokładali zaufanie w wiedzę 
i doświadczenie nauczycieli.   

Od września 2020 roku uczniowie wraz z nauczycielami wracają do nauki i pracy             
w mury szkoły, do systemu klasowo - lekcyjnego, po trwającym od 25 marca 2020 roku 
kształceniu na odległość, w naszej placówce prowadzonym na platformie edukacyjnej 
Microsoft Teams. Szkoła będzie spełniać swoje funkcje, a wszystkich uczniów, nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi, a także rodziców przyprowadzających swoje dzieci          
do placówki obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa i  funkcjonowania szkoły podczas 
pandemii.  

Niniejszy program zakłada wykorzystanie wiedzy i doświadczenia rodziców                   
w budowaniu autentycznych i owocnych relacji na linii rodzic – dziecko – szkoła.                       
W obecnym, trudnym dla wszystkich czasie pandemii, obydwie strony – rodzice                             
i nauczyciele, partnerzy we wspólnym działaniu, w imię dobrze pojętego interesu dziecka, 
muszą wykazać się ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. Wzajemne wsparcie, 
zrozumienie wymogów nauki w czasach pandemii i współpraca oparta o kompromis pozwoli 
szybko i skutecznie zrealizować założone cele.   

 Szkolny program współpracy rodzicami został napisany na potrzeby Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r.  w Kocierzewie Południowym.   Ilekroć 
w programie używany jest termin rodzic – należy przez to rozumieć rodzice/prawni 
opiekunowie,społeczność szkolna – należy przez to rozumieć – rodzice, dyrektor, 
nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły.  

 



II. Podstawy prawne  

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) 

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej. ( Dz.U. 2017 poz. 356) 
 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.(Dz.U. 
2019 poz. 373) 
 

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 r. Nr 61. 
poz. 624 z późn. zm.)  

5. Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r. nr120 oz.526 ze 
zmianami) 

6. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców  

7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 
483)  

8. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.  

9. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591) 
 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   
(Dz. U. z 2020 r. poz.493) 
 

13. ZarządzenieNr 23/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kocierzewie 
Południowym im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku z dn. 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 
procedur bezpieczeństwa i funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kocierzewie 
Południowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 



III. Cele programu: 

 

1. Opracowanie jednolitego, przyjaznego i spójnego systemu współpracy szkoły z rodzicami 
opartego na partnerstwie i rzeczywistym dialogu.  

2. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty pracy szkoły.  

3. Uzgodnienie wspólnego systemu oddziaływań wychowawczych.  

4. Kształtowanie u rodziców postawy odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.  

5. Doskonalenie form wzajemnej współpracy, także drogą elektroniczną (telefon, a-mail, 
platforma Microsoft Teams, dziennik elektroniczny), integracja wszystkich podmiotów 
szkoły.  

6. Wykorzystywanie zaangażowania  rodziców w realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych szkoły w miarę możliwości i zgodnie z procedurami 
bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły podczas pandemii.  

7. Kształtowanie świadomości pedagogicznej rodziców.  

8. Kształtowanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę.  

9. Angażowanie rodziców we wspólne przedsięwzięcia klasowe i szkolne w miarę 
możliwości i zgodnie z proceduramibezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły podczas 
pandemii. 

10. Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami.  

 

IV. Zadania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami: 

1. Zachęcanie rodziców do włączania się w życie szkoły mimo ograniczeń spowodowanych 
obostrzeniami ze względu na pandemię COVID-19, w miarę możliwości i zgodnie z 
procedurami bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły podczas pandemii. 

2. Doskonalenie efektywnych form współpracy szkoły z rodzicami w czasach funkcjonowania 
podczas pandemii (telefon, komunikatory społeczne, fora internetowe, poczta elektroniczna, 
platforma Microsoft Teams), wprowadzanie nowych – dziennik elektroniczny. 

3. Wspieranie rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej i opiekuńczej.  

4. Utrzymywanie wzajemnych kontaktów mimo ograniczeń spowodowanych wytycznymi w 
czasach trwania pandemii COVID-19 

 5. Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców w celu doskonalenia jakości 
pracy szkoły.  

 

 

 



V. Zadania rodziców w zakresie współpracy ze szkołą: 

 

1. Współdecydowanie w sprawach ważnych dla funkcjonowania szkoły.   

2. Uchwalanie  Programu wychowawczo-profilaktycznego.  

3. Opiniowanie prawa wewnątrzszkolnego.  

4. Wspomaganie szkoły we wszystkich obszarach pracy.  

5. Ścisła współpraca ze szkołą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i innych 
związanych z działalnością szkoły.  

6. Inicjowanie przedsięwzięć oraz  uczestnictwo w pracach, imprezach i uroczystościach na 
rzecz klasy i szkoły w miarę możliwości i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i 
funkcjonowania szkoły podczas pandemii.  

7. Współpraca przy realizacji projektów podnoszących jakość  pracy szkoły w miarę 
możliwości i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły podczas 
pandemii.  

8. Udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, także 
online na platformie edukacyjnej Microsoft Teams. 

9. Udział w szkoleniach i wykładach organizowanych przez szkołę, poświęconych 
zagadnieniom wychowawczym, także online na platformie edukacyjnej Microsoft Teams. 

10. Zgłaszanie na bieżąco oczekiwań wobec szkoły.  

 

VI. Zasady współpracy, uprawnienia i zobowiązania rodziców: 

 

1. Nauczyciele i rodzice współpracują w oparciu o następujące zasady:  

 partnerstwa i dialogu; 
 dobrowolnego udziału we współdziałaniu;  
 jedności oddziaływań, wspólnoty celów;  
 wzajemnego szacunku, poufności i dyskrecji w przekazywaniu informacji 

dotyczących dziecka i jego rodziny;  
 aktywności i systematyczności.  

2. Rodzice maja prawo do:  

 informacji o realizowanych przez szkołę zadaniach w obszarze dydaktyki, 
wychowania i opieki;  

  informacji o szkolnych programach nauczania i wychowania,  
 znajomości zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów;  
  uzyskiwania pomocy i wsparcia w sprawach kształcenia i wychowania dzieci;  



 wyrażania opinii na temat funkcjonowania szkoły, współdecydowania w sprawach 
ważnych dla szkoły; 

  wychowywania dzieci zgodnie ze swoim systemem wartości i swoim 
światopoglądem.  

3. Rodzice są zobowiązani do: 

 przestrzegania spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego; 
 przysyłania do szkoły dziecka zdrowego i przestrzegania zasad obowiązujących w 

placówce ujętych regulaminem funkcjonowania szkoły podczas pandemii; 
 systematycznego kontaktowania się z wychowawcą i nauczycielami celem uzyskania 

informacji o postępach dziecka i jego zachowaniu w szkole (także online na 
platformie edukacyjnej Microsoft Teams, telefon, a-mail, korzystanie z dziennika 
elektronicznego); 

 współpracy z wychowawcą, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub 
logopedą w sytuacji występowania u dziecka trudności dydaktycznych lub 
wychowawczych;  

 pokrycia kosztów naprawy zniszczonego lub skradzionego szkolnego i cudzego 
mienia; 

 wychowywania dziecka z ogólnie przyjętymi normami społeczno-moralnymi.  

 

 

VII. Procedury kontaktów z rodzicami: 

 

Procedura jest zapisem zasad i sposobów postępowania nauczycieli i rodziców mających na 
celu uporządkowanie i ułatwienie wzajemnych kontaktów. Procedura opisuje:  

1) zasady ogólne;  

2) miejsca spotkań;  

3) formy kontaktów z rodzicami;  

4) terminy i czas spotkań;  

5) sposoby postępowania nauczycieli i rodziców w sytuacjach wyjątkowych; 

 6) sposoby zgłaszania propozycji rodziców uwag i wniosków dotyczących pracy szkoły.  

 

Zasady ogólne  

 

1. Dyrektor szkoły na początku roku przedstawia do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej              
i Radzie Rodziców kalendarz roku szkolnego z uwzględnieniem dodatkowych dni wolnych   
od zajęć dydaktycznych oraz terminarz zebrań klasowych z rodzicami. W uzasadnionych 
przypadkach dyrektor może zmienić terminy zebrań.  



2. Szkoła posiada stronę internetową www.spkocierzew.pl, na której zamieszczone są 
dokumenty wewnątrzszkolne: Statut Szkoły, Program wychowawczo - profilaktyczny, 
wymagania edukacyjne, plan lekcji, grafik dostępności poszczególnych nauczycieli dla 
rodziców w ramach tzw. konsultacji nauczycielskich, kalendarz roku szkolnego, wykazy 
zatwierdzonych do realizacji programów, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz 
bieżące komunikaty.  

3. Szkoła posiada stronę na facebooku, na której rodzic znajduje bieżące informacje                   
i komunikaty z życia szkoły. 

4. Spotkania z rodzicami odbywają się według zaplanowanego na dany rok szkolny 
harmonogramu zebrań, przedstawionego nauczycielom i rodzicom na początku roku 
szkolnego. Mogą odbywać się także online na platformie edukacyjnej Teams. 

5. Jeżeli w terminie zaplanowanego zebrania z rodzicami wychowawca przebywa                       
na zwolnieniu lekarskim lub jest nieobecny z innych przyczyn, zebranie może przeprowadzić 
w zastępstwie inny, wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, ewentualnie 
dyrektor/wicedyrektor.  

6. Jeżeli z różnych przyczyn zebranie nie odbyło się w zaplanowanym terminie, wychowawca 
jest zobowiązany przeprowadzić je w innym terminie, możliwie jak najszybciej po powrocie 
do pracy.  

7. O terminie ustalonego przez siebie zebrania z rodzicami nauczyciel powiadamia dyrektora 
szkoły.    

8. Na prośbę wychowawcy klasy w zebraniu klasowym może uczestniczyć nauczyciel 
przedmiotu, pedagog szkolny lub pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Dyrektor szkoły współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego planu i harmonogramu 
pracy i wspomaga wychowawców w kontaktach z rodzicami.  

10. Rodzice mogą zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych pisemnie lub ustnie. W uzasadnionych 
przypadkach rodzic może zwolnić dziecko osobiście w trakcie zajęć.  

11. Nieobecności ucznia w szkole, także na zajęciach online, usprawiedliwia rodzic pisemnie 
w zeszycie  do korespondencji lub ustnie do dwóch tygodni po powrocie dziecka do szkoły. 

 12. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach poufnych 
informacji przekazywanych przez rodziców, a dotyczących sytuacji rodzinnej dziecka.  

13. Rozmowy z rodzicami powinny odbywać się w przyjaznej atmosferze.  

 

Miejsce spotkań  

 

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 
pedagogiem szkolnym, dyrektorem i wicedyrektorem jest szkoła.  



2. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów są sale 
lekcyjne, z dyrektorem i wicedyrektorem – gabinet dyrektora, z pedagogiem szkolnym – 
gabinet pedagoga.  

3. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji dotyczących ucznia na korytarzu, podczas 
przerw międzylekcyjnych, podczas prowadzonych zajęć lekcyjnych, w obecności innych 
osób, za pośrednictwem osób nieupoważnionych.  

4. W czasie pandemii osobiste kontakty rodziców z nauczycielami w szkole mogą ulec 
ograniczeniu. Rodzice  kontaktują się wówczas z wychowawcami, innymi nauczycielami, 
pedagogiem szkolnym lub dyrektorem telefonicznie, drogą mailową, na platformie 
edukacyjnej Microsoft Teams. 

 

 

Formy kontaktów  

 

1.Formy zbiorowe, takie jak: zebrania ogólne, zebrania klasowe – wywiadówki, spotkania 
okolicznościowe i integracyjne, zajęcia otwarte dla rodziców oraz spotkania tematyczne               
ze specjalistami, odbywające się dotychczas w placówce,ulegają/zostają na czas pandemii 
ograniczeniu/zawieszeniu lub będą odbywać się online, na platformie edukacyjnej Microsoft 
Teams, telefonicznie lub drogą mailową. 

2.Formy indywidualne: 

a) rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczycieli i rodziców z wychowawcą, 
nauczycielami, pedagogiem, dyrektorem;  

b) spotkania rodziców z nauczycielami wg ustalonego harmonogramu, grafik spotkań 
jest podawany na pierwszym zebraniu z rodzicami oraz umieszczony na stronie 
internetowej;  

c) będą utrzymywane i, poza wyjątkowymi sytuacjami, wymagającymi osobistego 
stawienia się rodzica dziecka w szkole, będą odbywały się telefonicznie, na platformie 
edukacyjnej Microsoft Teams, przez kontakt  SMS-owy, e-mailowy, listowny, 
pisemne informacje o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia, dziennik elektroniczny. 

 

Terminy i czas spotkań z rodzicami  

 

1. Harmonogram planowanych zebrań z rodzicami wychowawca przedstawia rodzicom               
na pierwszym zebraniu we wrześniu.  

2. Wychowawca może zorganizować dodatkowe zebranie z rodzicami z powodu wynikłej 
sytuacji wychowawczej w klasie. O terminie takiego zebrania powiadamia dyrektora szkoły.  

3. Wychowawca przypomina rodzicom o terminie, miejscu i celu każdego spotkania na kilka 
dni wcześniej przez podanie pisemnej informacji w zeszytach do korespondencji (w klasach 



młodszych), ustnie (w klasach starszych), w dzienniku elektronicznym lub na platformie 
edukacyjnej Microsoft Teams.  

4. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa i potwierdzana podpisem na liście 
zbiorczej w dzienniku lekcyjnym lub online, na elektronicznej liście na  platformie 
edukacyjnej Microsoft Teams.   

 5. W przypadku nieobecności rodzic jest zobowiązany do ustalenia indywidualnego kontaktu 
z wychowawcą w najbliższym  terminie. 

 6. W uzasadnionych przypadkach, jeśli rodzic w ciągu 2 miesięcy od zebrania nie 
skontaktuje się z wychowawcą, jest wzywany do osobistego lub innego, wskazanego kontaktu 
z nauczycielem pisemnie.  

7. Wizyty wychowawcy i pedagoga w domu rodzinnym ucznia odbywają się po 
wcześniejszym ustaleniu celu i terminu spotkania, podczas pandemii z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

8. Informacje o indywidualnych spotkaniach/ kontaktach telefonicznych, e-mailowych,               
na platformie edukacyjnej Microsoft Teams z rodzicami powinny zostać zapisane w 
dzienniku lekcyjnym w miejscu do tego przeznaczonym. Dopuszcza się sporządzenie notatki 
z rozmowy z rodzicem.  

 

Sposoby postępowania nauczycieli i rodziców w sytuacjach wyjątkowych  

 

1. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach wychowawca może wezwać rodzica                   
do szkoły poza ustalonym terminem, w czasach pandemii z zachowaniem reżimu sanitarnego 
(min. osłona ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m oraz dezynfekcja 
rąk). 

2. Wychowawca może skontaktować się w nagłych wypadkach z rodzicem ucznia także 
telefonicznie, drogą e-mailową, na platformie Microsoft Teams, przez dziennik elektroniczny. 

3. W sytuacjach braku kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka, wychowawca wysyła 
zawiadomienie pocztą, z zastrzeżeniem pkt 4.  

4. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może złożyć wizytę w domu dziecka, także bez 
zapowiedzi, w czasach pandemii z zachowaniem reżimu sanitarnego (min. osłona ust i nosa, 
zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m oraz dezynfekcja rąk). 

 

Sposoby zgłaszania przez rodziców uwag i wniosków dotyczących pracy szkoły  

 

1. Wszelkie uwagi dotyczące pracy szkoły rodzic kieruje kolejno:  

a)  do nauczyciela przedmiotu,   
b)  wychowawcy,   
c)  dyrektora,   



d)  organu prowadzącego szkołę.  

2. Rodzice zgłaszają swoje uwagi za pośrednictwem przedstawicieli Rady Rodziców.  

3. Swoją opinię wyrażają także, wypełniając ankiety diagnozujące oczekiwaniarodziców i 
badających jakość pracy szkoły. 

Obszar Zadania 
programowe 

Formy realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialn
e 

O
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1.  SZKOŁA   
 
- opracowanie 
programu 
współpracy z 
rodzicami, 
programu 
wychowawczo - 
profilaktycznego 
szkoły,  
 

 
 
-praca w zespołach 
zadaniowych 
nauczycieli we 
współpracy z 
rodzicami,  
 

 
 
wrzesień 

 
 
dyrektor, 
nauczyciele  
 

 - zbieranie 
informacji od 
rodziców na 
temat oczekiwań 
i potrzeb w 
stosunku do 
szkoły,  
 

Ankiety, rozmowy wrzesień wychowawcy 
klas, dyrektor, 
pedagog  
 

 uświadomienie 
rodzicom ich 
praw i 
obowiązków w 
szkole oraz 
potrzeb i 
oczekiwań 
szkoły wobec 
rodziców w 
czasach pandemii 
 

- zebrania klasowe, 
spotkania/kontakty 
indywidualne,  
 - zebrania klasowe, 
spotkania/kontakty 
indywidualne, 
konsultacje,  
 

wrzesień  
 cały rok, 
zgodnie z 
planem pracy 
szkoły  
 

wychowawcy, 
pedagog, 
logopeda, 
dyrektor,  
 

 - umożliwianie 
rodzicom 
kontaktów z 
nauczycielami, 
wychowawcami, 
pedagogiem, 
logopedą, 
dyrekcją,  
 

- zebrania klasowe, 
strona internetowa 
szkoły, strona na 
facebooku, 
platforma Microsoft 
Teams, dziennik 
elektroniczny, 
 

cały rok wychowawcy, 
pedagog, 
dyrektor,  
 

 - zapoznanie 
rodziców z 

-zebrania klasowe, wrzesień  wychowawcy,  
dyrektor, 



dokumentacją 
szkolną, w tym 
szczególnie z 
procedurami 
bezpieczeństwa i 
funkcjonowania 
szkoły podczas 
pandemii 
 
 

  cały rok, wychowawcy, 
pracownicy 
szkoły,  
 

 - dbałość o 
wygląd szkoły,  
 

- drobne naprawy, 
pomoc w wystroju 
klas, 
 

cały rok wychowawcy,  
dyrektor, 
wychowawcy, 
pracownicy 
szkoły,  
 

 - opiniowanie 
przedsięwzięć 
planowanych i 
realizowanych w 
szkole, 
 

- zebrania Rady 
Rodziców, zebrania 
klasowe, 
 

cały rok dyrektor, 

 -  wsparcie 
organizacyjne 
rodziców przy 
planowaniu 
imprez 
klasowych i 
szkolnych,  
 

- imprezy klasowe i 
szkolne, 
uroczystości  
 

cały rok dyrektor, 
rodzice 

 podziękowanie 
rodzicom za 
aktywny wkład w 
życie szkoły.  
 

- listy gratulacyjne,  
 

uroczyste 
zakończenie 
roku 
szkolnego, 
 

dyrektor, 
rodzice 

 2.  RODZICE  
 
- współudział w 
tworzeniu i 
opiniowaniu 
programu 
współpracy z 
rodzicami, 
programu 
wychowawczo - 
profilaktycznego 
szkoły,  
 

 
 
- zebrania klasowe, 
spotkania/kontakty 
indywidualne, 
  
- prace w zespołach 
zadaniowych,  
rozmowy, 
inicjatywy 
rodziców, spotkania 
Rady Rodziców,  
 

 
 
wrzesień 

 
 
Rodzice, 
dyrektor, 
nauczyciele 

 - informacje - zebrania klasowe, wrzesień Nauczyciele, 



zwrotne na temat 
oczekiwań 
rodziców wobec 
szkoły,  
 

spotkania/kontakty 
indywidualne,  
 

dyrektor 

 - udział rodziców 
w spotkaniach z 
nauczycielami, 
wychowawcami, 
pedagogiem, 
logopedą 
podczas zebrań, 

- zebrania klasowe, 
strona internetowa 
szkoły, strona na 
facebooku, 
platforma Microsoft 
Teams, dziennik 
elektroniczny, 
 

wrzesień  
 cały rok, 
zgodnie z 
planem pracy 
szkoły  
 

wychowawcy, 
pedagog, 
logopeda, 
dyrektor,  
 

 - działalność 
rodziców w 
Radzie 
Rodziców,  
 

-zebrania klasowe, 
 

cały rok wychowawcy, 
pedagog, 
dyrektor,  
 

 - pomoc 
społeczna w 
poprawie bazy 
materialnej 
szkoły,  
 

- drobne naprawy, 
pomoc w wystroju 
klas, 
 

cały rok rodzice 

 - wykazywanie 
znajomości 
dokumentów 
szkolnych,  
 

- zebrania Rady 
Rodziców, zebrania 
klasowe, 
 

cały rok rodzice 

 - opiniowanie 
planowanych                        
i realizowanych 
w szkole 
przedsięwzięć,  
 

- zebrania Rady 
Rodziców, zebrania 
klasowe, 
- opinie zebrane na 
podstawie 
przeprowadzonych 
ankiet,  
 

cały rok rodzice 

 - w miarę 
możliwości i 
zgodnie z 
regulaminem 
funkcjonowania 
szkoły podczas 
pandemii- udział 
rodziców w 
planowanych 
imprezach 
klasowych i 
szkolnych  

- imprezy klasowe i 
szkolne, 
uroczystości,  
- bezpośrednie 
uczestnictwo, 
pomoc, 
sponsorowanie, 
- stosowanie się do 
procedur i 
przepisów 
wewnątrzszkolnych
,  
 

cały rok rodzice 



  
dydaktyka 1.  SZKOŁA  

 
- diagnozowanie 
niepowodzeń 
szkolnych 
ucznia, analiza 
pracy ucznia, 
kierowanie do 
poradni,    
 

 
 
analiza wyników 
edukacyjnych i 
wychowawczych, 
organizowanie 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej,   
 

 
 
cały rok 

 
 
Wychowawcy, 
pedagog 

 - udzielanie przez 
nauczycieli 
wskazówek do 
dalszego 
postępowania z 
dzieckiem w 
czasie konsultacji 
nauczycielskich,  
 

rozmowy z 
rodzicami, 
konsultacje 
nauczycielskie, 
instruktaż, zalecane 
zestawy ćwiczeń,  
 

w miarę 
potrzeb 

Wychowawcy, 
pedagog 

 - informowanie o 
rozwoju dziecka i 
jego wynikach w 
nauce,  
 

rozmowy z 
rodzicami, 
konsultacje 
nauczycielskie, 
zebrania z 
rodzicami, dziennik 
elektroniczny 

cały rok Wychowawcy, 
nauczyciele 

 - podnoszenie 
jakości pracy 
dydaktycznej 
poprzez 
angażowanie 
rodziców do 
prowadzenia 
zajęć 
pozalekcyjnych,  
zgodnie z 
procedurami 
bezpieczeństwa i 
funkcjonowania 
szkoły podczas 
pandemii 

prowadzenie zajęć 
przez rodziców jako 
zaproszeni goście  
 

w miarę 
potrzeb i 
możliwości 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

 2.  RODZICE  
 
- współudział 
rodziców w 
niwelowaniu 
niepowodzeń 
szkolnych 

 
 
pomoc domowa w 
pokonywaniu 
trudności 
szkolnych,  
 

 
 
cały rok 
według 
potrzeb 

 
 
rodzice 



ucznia,  
 

 

 - korzystanie ze 
wskazówek 
nauczycieli do 
dalszego 
postępowania z 
dzieckiem,  
 

pomoc domowa w 
pokonywaniu 
trudności 
szkolnych,  
 
 

cały rok 
według 
potrzeb 

- rodzice, 
nauczyciele 

 - uczestnictwo 
rodziców w 
zebraniach 
klasowych 
organizowanych 
przez 
wychowawcę 
klasy, 

- konsultacje 
nauczycielskie 

- cały rok 
według 
harmonogram
u 

- rodzice, 
wychowacy 

opieka 1.  SZKOŁA  
 
- diagnozowanie 
środowiska 
rodzinnego 
uczniów,  
 

 
 
zbieranie 
informacji, ich 
analiza, ustalanie 
form pomocy, 
zebrania zespołów 

 
 
wrzesień 

 
 
pedagog, 
wychowawcy 
klas,  
 

 - kierowanie 
rodziców do 
instytucji 
pomagających w 
rozwiązywaniu 
problemów 
socjalnych,  
 

rozmowa, 
wskazywanie 
instytucji, 
podawanie nr 
telefonów, adresów, 
 
 

cały rok pedagog, 
wychowawcy 
klas,  
 

 - pomoc 
rodziców w 
zapewnianiu 
opieki dzieciom 
podczas imprez 
klasowych i 
szkolnych, 
wyjazdów, wyjść 
poza teren 
szkoły.  
 

imprezy klasowe i 
szkolne, wyjścia i 
wyjazdy,  
 

cały rok wychowawcy 

 2.  RODZICE 
 
- angażowanie 
się w pomoc w 
opiece nad 
dziećmi w czasie 

 
 
imprezy klasowe i 
szkolne.  
 

 
 
cały rok 

 
 
rodzice 



imprez 
klasowych i 
szkolnych, wyjść 
i wyjazdów, w 
miarę 
możliwości i 
zgodnie z 
procedurami 
 

wychowani
e 

1.  SZKOŁA 
 
- diagnozowanie 
przyczyn 
trudności 
wychowawczych
: analiza absencji 
w szkole, 
obserwacja 
zachowania, 
rozmowy 
indywidualne z 
uczniami i 
rodzicami,  
 

 
 
udzielanie pomocy, 
kierowanie do 
odpowiednich 
instytucji 
wspomagających i 
specjalistycznych, 
 
 

 
 
cały rok 

 
 
wychowawcy 
klas, pedagog,  
 

 - organizowanie  
uroczystości i 
imprez szkolnych 
zgodnie z 
kalendarzem 
roku szkolnego i 
regulaminem 
funkcjonowania 
szkoły podczas 
pandemii 
 

uroczystości 
szkolne, imprezy 
okolicznościowe, 
informacje na 
stronie internetowej 
szkoły, tablicy 
informacyjnej, 
 

cały rok Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 

 - rozwiązywanie 
sytuacji 
problemowych,  
- doskonalenie 
sytuacji 
wychowawczych 

rozmowa, 
zebrania klasowe, 
rozmowy z 
pedagogiem, 
 

cały rok Wychowawcy, 
pedagog 

 - organizowanie 
spotkań online w 
celu wymiany 
doświadczeń i 
poszerzenia 
wiedzy 
pedagogicznej,  
 

spotkania 
tematyczne online 
dla rodziców 

według 
potrzeb 

Wychowawcy, 
pedagog 



 - udostępnianie 
pomieszczeń, 
udzielanie 
wsparcia, 
pozyskiwanie 
rodziców do 
prowadzenia 
zajęć w celu 
organizacji czasu 
wolnego. 
 

zajęcia dla uczniów 
(SKS, rajdy, 
wycieczki)  
 

według 
potrzeb 

Dyrektor, 
wychowawcy, 
pedagog 

 2.  RODZICE  
 
- ścisła 
współpraca 
rodziców ze 
szkołą w 
diagnozowaniu 
przyczyn 
trudności 
wychowawczych  
 

 
 
rozmowa, 
zebrania klasowe, 
rozmowy z 
pedagogiem, 
 

 
 
cały rok 

 
 
Rodzice, 
nauczyciele 

 - aktywny udział 
w pedagogizacji 
rodziców,  
 

prelekcja, 
pogadanki, 
rozmowa,  
 
 

  

 - współpraca w 
rozwiązywaniu 
sytuacji 
problemowych,  
 

Rozmowa, 
konsultacje, 
zebrania 

cały rok Rodzice, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

 - wymiana 
doświadczeń, 
poszerzanie 
wiedzy 
pedagogicznej,  
 

prelekcja, 
pogadanki, 
rozmowa 

cały rok Rodzice, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

 - podejmowanie 
inicjatyw 
dotyczących 
organizacji czasu 
wolnego,w miarę 
możliwości i 
zgodnie z 
procedurami 
bezpieczeństwa i 
funkcjonowania 
szkoły podczas 
pandemii  

kontakty online, 
aktywne słuchanie, 
rozmowy, dialog,  

cały rok Rodzice, 
dyrektor, 
nauczyciele 



VIII. RAMOWY PLAN WSPÓŁPRACY  

 

Terminarz spotkań/kontaktów onlinez rodzicami – tematyka  

WRZESIEŃ 01.09.2020 r.  

- zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa i  funkcjonowania szkoły podczas 
pandemii,(pisemne potwierdzenie), ustalenie dogodnych sposobów komunikacji, 
aktualizacja numerów telefonów, adresów mailowych, 

- zgody na pomiar temperatury w przypadku objawów chorobowych, 

-  wybory do Rady Rodziców,  

- rozdanie wzorów oświadczeń rodziców w kwestii zajęć dodatkowych, lekcji religii, 
zajęć wychowania do życia w rodzinie, sprawdzania czystości przez pielęgniarkę wraz z 
klauzulami informacyjnymi o przetwarzaniu danych osobowych,  

- przekazanie informacji o składce na ubezpieczenie,  

- diagnoza oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły (przeprowadzenie ankiet służących 
do ułożenia niniejszego programu oraz programu wychowawczo - profilaktycznego 
szkoły) – realizacja na platformie Teams, 

 

WRZESIEŃ 22.09.2020 r.  

- przedstawienie podstawowych kierunków realizacji polityki państwa w roku szkolnym 
2020/2021,  

- przekazanie kalendarza roku szkolnego,  

- poinformowanie rodziców, że na stronie internetowej szkoły znajdują się wszelkie 
dokumenty regulujące pracę placówki,  

- poinformowanie tegorocznych absolwentów o czekających ich egzaminach – zmiany w 
terminie egzaminów: pod koniec maja – 25-27 maja 2021,  pobranie deklaracji o wyborze 
języka nowożytnego, zapoznanie z możliwościami dostosowania form i sposobów pisania 
egzaminów,  

- przypomnienie o obowiązującym w szkole ubiorze uczniowskim,  

 

LISTOPAD 04.11.2020 r.  

- przedstawienie rodzicom planu pracy wychowawcy klasowego, uzgodnienie 
współpracy,  

- przedstawienie  wstępnej diagnozy dziecka w oddziałach przedszkolnych,  

- wskazanie rodzicom sposobów rozwijania samodzielności uczniów, 

 - omówienie bieżących spraw związanych z nauczaniem i zachowaniem uczniów,  



- rozmowy indywidualne z rodzicami,  

- sprawy różne  

 

GRUDZIEŃ 08.12.2020 r. 

- informacja na temat zachowania dziecka, jego postępów edukacyjnych, udziału w 
konkursach/zawodach,  

-  informacje pisemne dotyczące zagrożeń klasyfikacyjnymi ocenami niedostatecznymi z 
zajęć edukacyjnych za pierwsze półrocze,  

- przypomnienie trybu wystawiania ocen z zachowania i kryteriów poszczególnych ocen, - 
pogadanka z rodzicami – według potrzeb, na temat ustalony z rodzicami/ 
spotkanie/rozmowa online z pedagogiem szkolnym,  

- sprawy różne.  

 

STYCZEŃ 14.01. 2021r.  

- informacja na temat zachowania dziecka, jego postępów edukacyjnych, udziału w 
konkursach/zawodach,  

- poinformowanie rodziców o ocenach klasyfikacyjnych z zachowania i nauczania 
poszczególnych przedmiotów,  

- sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawcy klasowego,  

- analiza wyników egzaminów próbnych w klasach VIII,  

- pogadanka wg inwencji wychowawcy na temat problemów wychowawczych w czasach 
pandemii, 

 - rozmowy indywidualne,  

- sprawy różne (wg potrzeb).   

 

MARZEC 16.03.2021r.  

- informacja na temat zachowania dziecka, jego postępów edukacyjnych, udziału w 
konkursach/zawodach,  

- analiza bieżących ocen, wyników egzaminów próbnych, zachowania, 

 -  dyskusja na aktualne tematy zaproponowane wcześniej przez rodziców, 

- indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów, u których występują trudności i 
niepowodzenia szkolne,  

- sprawy organizacyjne, komunikaty, ustalenia.  

 



MAJ 19.05. 2021 r.  

- informacja na temat zachowania dziecka, jego postępów edukacyjnych, udziału w 
konkursach/zawodach,  

- poinformowanie rodziców o zachowaniu i ocenach z poszczególnych przedmiotów, 
pisemne informacje dotyczące zagrożeń klasyfikacyjnymi ocenami niedostatecznymi z 
zajęć edukacyjnych,  

- przypomnienie trybu wystawiania ocen z zachowania i kryteriów poszczególnych ocen,  

- warsztaty wg inwencji wychowawcy na temat interesujący rodziców (w klasach 
starszych o wyborze szkoły średniej, zawodu), 

 - rozmowy indywidualne,  

- sprawy różne (wg potrzeb).  

 

W klasach ósmych na zebraniach  rodzice zostaną szczegółowo poinformowani o 
procedurach przeprowadzania przez szkołę egzaminu ósmoklasisty, a także o zasadach 
rekrutacji do szkół średnich.   

 

IX. PRZEWIDYWANE EFEKTY WSPÓŁPRACY  

 

Realizacja celów zawartych w programie współpracy z rodzicami pozwoli na:  

1) budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie szkoła – dom;  

2) lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych;  

3) budowanie więzi emocjonalnych i wzajemnego zaufania;  

4) kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do szkoły;  

5) ujednolicenie działań wychowawczych;  

6) poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej ucznia;  

7) podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców;  

8) inicjowanie działalności społecznej na rzecz szkoły;  

9) zaangażowanie rodziców w poprawę bazy materialnej szkoły;  

10) współtworzenie i podtrzymywanie tradycji szkoły;  

11) zainteresowanie się rodziców problemami szkoły;  

12) budowanie pozytywnych relacji w grupie rodziców; 

 13) wzrost wśród rodziców poczucia odpowiedzialności za efekty wspólnych działań.  

 



X. Procedury osiągania celów – metody i formy:   

Metody:  

1) dialogowe: rozmowy, dyskusje;  

2) problemowe: wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań problemów;  

3) podające: przekazy informacji, referaty, artykuły;  

4) eksponujące: zajęcia otwarte, imprezy, uroczystości;  

5) praktyczne: warsztaty – zgodnie z procedurami;  

6) multimedialne: prezentacje, filmy, tablica interaktywna.        

  Formy:  

1) spotkania robocze i okolicznościowe*,  

2) spotkania na zebraniach klasowych;  

4) kontakty indywidualne, rozmowy  telefoniczne i korespondencyjne; 

 5) tablica informacyjna na dolnym korytarzu;  

6) strona internetowa szkoły i strona na facebooku; 

7) platforma edukacyjna Microsoft Teams; 

8) dziennik elektroniczny. 

 

XII. Ewaluacja:  

 Celem ewaluacji będzie ocena przebiegu i efektów współpracy z rodzicami oraz podjęcie 
ewentualnych działań służących doskonaleniu tej współpracy. Ewaluacja programu 
zostanie dokonana raz w roku przez wychowawcę klasy/wicedyrektora szkoły we 
współpracy z pedagogiem szkolnym iprzewodniczącym Rady Rodziców . Ewaluacji będą 
podlegały cztery obszary współpracy: wychowanie, opieka, dydaktyka, organizacja                      
i zarządzanie. Wnioski dotyczące efektów współpracy z rodzicami i wnioski do dalszej 
pracy wicedyrektor przedstawi nauczycielom i rodzicom odpowiednio na końcowej 
Radzie Pedagogicznej oraz zebraniu Rady Rodziców we wrześniu. Posłużą one do 
ułożenia programu wspólpracy na kolejny rok szkolny. 

 

 

*w miarę możliwości i zgodnie z regulaminem funkcjonowania szkoły podczas pandemii; 
najczęściej kontakty online lub telefoniczne 
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