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Kontakty wychowawców i nauczycieli z rodzicami 

 

1. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców ze Statutem 

oraz Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

2. Spotkania rodziców (prawnych opiekunów) z nauczycielami odbywają się w formie 

zebrań i godzin otwartych zgodnie z terminarzem podanym na początku roku 

szkolnego.  

3. Dodatkowo rodzice mają prawo uzyskiwać informacje o swoim dziecku 

od nauczycieli w czasie wcześniej ustalonym, np. telefonicznie lub podanym przez 

nauczyciela na początku każdego semestru. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania pełnej informacji 

o bieżących i okresowych wynikach nauczania swoich dzieci. 

5. Nauczyciel telefonicznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) 

o zauważonych nieprawidłowościach w zachowaniu ucznia, braku postępów 

w nauce lub powtarzającej się nieobecności w szkole. 

6. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym każdorazową nieobecność 

i spóźnienia ucznia. 

7. Rodzice ucznia powinni powiadomić telefonicznie szkołę o nieobecności dziecka 

na zajęciach w pierwszym dniu absencji. 

8. Wychowawca usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole na podstawie 

pisemnego usprawiedliwienia rodziców w dzienniczku w ciągu tygodnia od jego 

powrotu do szkoły. Po upływie tego terminu wychowawca ma prawo odmówić 

usprawiedliwienia. 

9. Wychowawca zwalnia ucznia z lekcji: 

 na pisemną prośbę rodziców w zeszycie do korespondencji /dzienniczku/, 

podpisując zwolnienie 

 z podpisanym zwolnieniem uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły, gdzie 

własnoręczność podpisu wychowawcy lub nauczyciela stwierdza pracownik 

administracji, stawiając pieczątkę szkoły. 

 z podpisanym i podstemplowanym zwolnieniem uczeń zgłasza się 

do pracownika obsługi, który odnotowuje fakt opuszczenia szkoły przez ucznia 

w księdze wyjść. 

10. Nauczyciel ma prawo wpisu uwagi dotyczącej nauki i zachowania ucznia 

do dzienniczka lub zeszytu uwag i pochwał. 

11. Nauczyciel ma prawo w ramach interwencji wychowawczej wezwać rodziców 

(prawnych opiekunów) do szkoły, dokumentując przeprowadzoną rozmowę. 
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12. Na prośbę rodziców pedagog i psycholog szkolny udziela porad, ułatwiających 

rozwiązywanie trudności w wychowaniu ich dzieci. 

13. Pedagog szkolny organizuje szkolenia rodziców, uczniów i nauczycieli w celu 

eliminacji zachowań społecznie niepożądanych oraz wzbogacania wiedzy 

i poszerzania umiejętności wychowawczych. 

14. Rodzice mają prawo wglądu do prac klasowych, sprawdzianów, testów swego 

dziecka w szkole w czasie ustalonym przez nauczyciela prowadzącego. 

 


