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Procedura kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi) 
uczniów obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie 

Podstawa prawna:  

• Art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

• Art. 33 – 42 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2018 poz. 996) 

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

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. poz. 59 z późn. zm.). 

• Par. 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 
szkołach publicznych (Dz. U. poz. 562 z późn. zm.). 

 

 
Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny, 

pielęgniarka szkolna, Dyrektor Szkoły, Wicedyrektorzy Szkoły.  

1. Miejscem kontaktów rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem szkolnym i dyrektorami jest szkoła.  

2. Kontakty rodziców (opiekunów prawnych) z nauczycielami odbywają się według harmonogramu 

przedstawionego na wrześniowym spotkaniu z rodzicami.  

3. Spotkania odbywają się w formach:  

• zebrań ogólnych,  

• zebrań ogólnych z zaproszonymi specjalistami,  

• zebrań klasowych,  

• zebrań klasowych z rodzicami (opiekunami prawymi) w obecności uczniów,  

• indywidualnych konsultacji rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami, nauczycielami 

przedmiotów, pedagogiem,  

• innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.  

4. Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w 

przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem 

(poprzez telefon do szkoły, wpis w zeszycie informacyjnym lub kontakt przez platformę Librus).  

5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom (opiekunom prawnym) w trakcie prowadzonych 

przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach).  

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) na terenie szkoły są sale lekcyjne, gabinety 

specjalistyczne i pokój nauczycielski. Miejscem kontaktów Dyrektora Szkoły i rodziców (opiekunów prawnych)  

na terenie szkoły jest gabinet Dyrektora, a pedagogów – ich gabinety.  
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7. Terminy spotkań z rodzicami (opiekunami prawnymi) ustalone są w harmonogramie zebrań przedstawionym 

nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego.  

8. W sytuacjach uzasadnionych szkoła wzywa rodziców (opiekunów prawnych) poza ustalonymi terminami.  

9. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) telefonicznie, w 

innych sytuacjach wzywa rodzica (opiekuna prawnego) do szkoły przez wpis do zeszytu informacyjnego.  

10. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) w formach:  

• zebrań,  

• pisemnych lub ustnych informacji i postępach w nauce i zachowaniu uczniów,  

• indywidualnych spotkań na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu.  

11. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców (opiekunów 

prawnych) z następującymi dokumentami:  

• Statutem Szkoły,  

• Programem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły,  

• planem wychowawczym klasy,   

• kryteriami ocen z zachowania,  

• procedurami przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,  

• postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,  

• informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.  

12. Podczas spotkań klasowych z rodzicami (opiekunami prawymi) wychowawca zobowiązany jest uwzględnić 

następujące zasady:  

• najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie;  

• największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;  

• najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, 

w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędne do ich uzupełnienia;  

• z rodzicami (opiekunami prawnymi) należy rozmawiać po partnersku, z troską i życzliwością;  

• udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania konkretnych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, 

które to uczynią.  

13. W trakcie zebrań klasowych jest niewskazane:  

• dokonywanie tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,  

• publiczne czytanie ocen,  

• używanie nazwisk przy przykładach negatywnych,  

• podważanie hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców. 

14. Aktywizowanie i motywowanie rodziców (opiekunów prawnych) do współpracy ze szkołą odbywa się przez:  
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• wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,  

• pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych,  

• udział rodziców (opiekunów prawnych) w takich formach pracy szkoły jak: lekcje otwarte, święta szkoły, 

przegląd twórczości uczniowskiej itp.,  

• uhonorowanie przez Dyrektora Szkoły aktywnie działających rodziców (opiekunów prawnych) dyplomami 

podziękowania,  

• wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,  

• pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.  

15. Pedagog szkolny zobowiązany jest do:  

• przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem 

lub wspomagających szkołę warsztatów dla rodziców (opiekunów prawnych) - w miarę potrzeb 

zgłaszanych przez  wychowawców klas, nauczycieli, Dyrektora Szkoły;  

• wspierania rodziców (opiekunów prawnych) uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze 

środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym,  

• wspomagania wychowawców w zbieraniu informacji o problemach uczniów,  

16. Dyrektor Szkoły w szczególności:  

• współpracuje z Radą Rodziców, 

• udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z rodzicami (opiekunami prawnymi), którzy nieregularnie 

uczestniczą w zebraniach.  

17. Wyklucza się następujące zachowania rodziców (opiekunów prawnych):  

• uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,  

• przeszkadzanie w czasie lekcji,  

• telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,  

• zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu,  

• zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.  

18. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice (opiekunowie prawni) kierują kolejno do:  

• nauczyciela danego przedmiotu,  

• wychowawcy klasy,  

• Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły,  

• Rady Pedagogicznej,  

• organu prowadzącego szkołę,  

• organu nadzorującego szkołę. 
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NIEOBECNOŚCI I ZWOLNIENIA UCZNIÓW  

1. Usprawiedliwienie musi określać powód i czas nieobecności dziecka, być opatrzone datą i podpisem RODZICA 

(PRAWNEGO OPIEKUNA) ucznia lub pieczątką i podpisem lekarza.  

2. Wszystkie nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych rodzice usprawiedliwiają z zachowaniem:  

a) terminowego usprawiedliwiania każdej nieobecności w formie pisemnej – w terminie nie dłuższym niż 3 

dni od daty powrotu ucznia do szkoły. Uczeń dostarcza usprawiedliwienia do  wychowawcy, w przypadku 

jego nieobecności - do innego nauczyciela uczącego w tej klasie. Rodzic (opiekun prawny) może zgłosić 

absencję ucznia osobiście lub telefonicznie u wychowawcy lub w sekretariacie ucznia w czasie 

nieobecności dziecka; 

b) w przypadku dłuższej nieobecności ucznia (pobyt w szpitalu, sanatorium itp.) rodzic (opiekun prawny) ma 

obowiązek zgłosić ten fakt do szkoły w jak najkrótszym terminie. 

3. Wychowawca ma prawo nie usprawiedliwić nieobecności ucznia, jeśli uzna wyjaśnienia za niewiarygodne.  

4. Godziny, które nie zostały usprawiedliwione w wyznaczonym czasie, zostają uznane za nieusprawiedliwione 

(bez możliwości zmiany statusu).  

5. Zwolnienie ucznia z zajęć jest możliwe:  

a) na pisemną prośbę rodzica (opiekuna prawnego), przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia. Prośba 

musi zawierać przyczynę, czas zwolnienia, informację o odpowiedzialności rodzica (opiekuna prawnego) 

za bezpieczeństwo w drodze powrotnej, być opatrzone datą i podpisem rodzica (prawnego opiekuna), 

b) na prośbę organizacji pozaszkolnej, np. klubu sportowego, wyrażoną na odpowiednim formularzu. Takie 

zwolnienie musi być również podpisane przez rodzica (opiekuna prawnego).  

6. Wiadomość przesłana drogą elektroniczną nie jest podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć.  

7. Prośbę o zwolnienie ucznia przyjmuje wychowawca klasy.  

8. W razie nieobecności wychowawcy prośbę przyjmuje nauczyciel przedmiotu, z lekcji którego uczeń jest 

zwalniany.  

9. W nagłych przypadkach (np. choroby) rodzic osobiście odbiera dziecko ze szkoły – potwierdzając fakt zabrania 

ucznia u pielęgniarki szkolnej.  

10. W imieniu rodziców (opiekunów prawnych) może również zwolnić ucznia osoba ustanowiona faktycznym 

opiekunem dziecka na czas nieobecności rodzica (opiekuna prawnego). Upoważnienie musi mieć formę 

pisemną, być opatrzone podpisem prawnego opiekuna oraz datą.  

11. Każde wyjście ucznia ze szkoły bez spełnienia powyższych warunków jest uznawane jako ucieczka.  

12. Zwolnić z zajęć może wyłącznie wychowawca, nauczyciel przedmiotu, Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły.  
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DOKUMENTOWANIE WSPÓŁPRACY:  

1. Odnotowanie obecności rodziców (opiekunów prawnych) na zebraniach w protokole sporządzonym ze 

spotkania. 

2. Notatka służbowa sporządzona przez wychowawcę (nauczyciela) o temacie rozmowy (przechowywana 

w dokumentacji wychowawcy/nauczyciela). 

3. Dokumentacja współpracy sporządzona przez nauczyciela w klasie integracyjnej (IPET-y uczniów). 

4. Dziennik pedagoga (należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia).  

 

Załączniki:  

1. Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia,  

2. Wzór zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych.  

 

Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

*Usprawiedliwienie wpisujemy do zeszytu informacyjnego.  

Załącznik 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zwolnienie pozostaje w dokumentacji wychowawcy.  

USPRAWIEDLIWIENIE* 
 

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego dziecka ………………………………………………  
                (imię, nazwisko, klasa)  
 
w dniach …………………………………… z powodu ………………………………………………………  
 
………………………     …………………………………………………………………  
  (data)        czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  
 

ZWOLNIENIE 
 

Zwracam się z prośbą o zwolnienie mojej córki/syna …………………………………………… 
        (imię, nazwisko, klasa)  

 
z …………… godzin lekcyjnych/po ………… godzinach lekcyjnych  
 
z powodu  ………………………………………………………………………………………………………  
 
Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za wcześniejszy powrót córki/syna do domu.  
 
…………………………     …………………………………………………………
 (data)           czytelny podpis rodziców (prawnych opiekunów) ucznia  
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