Procedura współpracy między szkołą a rodzicami
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

I.

Podstawowe zasady współpracy między szkołą a rodzicami:

1. Zarówno rodzice jak i nauczyciele powinni być otwarci na nowe wszelkie formy współpracy.
2. Efektywność współpracy zależy od obu stron.
3. Rodzice uczniów powinni udostępnić wychowawcom numer swojego telefonu i adres
mailowy w celu umożliwienia, w razie potrzeby, natychmiastowego kontaktu.
II.

System informowania rodziców uczniów o postępach ucznia w nauce lub ich braku
Sytuacja

Sposób powiadamiania
Odpowiedzialny
Nauczyciel/wychowawca informuje uczniów
o terminie zebrania.
Wychowawca,
Zebranie z rodzicami
Informacja o zebraniach na stronie
sekretariat
internetowej szkoły.
Uczeń jest zagrożony Zebranie z rodzicami. Telefonicznie w
oceną niedostateczna przypadku nieobecności rodzica na zebraniu Wychowawca
na koniec I semestru lub mail do rodziców.
Uczeń jest zagrożony
Podczas zebrania z rodzicami/prawnymi
oceną niedostateczna
Wychowawca
opiekunami lub za pośrednictwem poczty.
na koniec II semestru
Uczeń jest nieobecny
przez dłuższy czas w
Wychowawca (po
szkole / uczeń
konsultacji z
Telefonicznie lub mail do rodziców.
nieobecny na
nauczycielem
zapowiedzianym
przedmiotu)
sprawdzianie
III.

System informowania rodziców uczniów o sytuacjach, zdarzeniach w szkole.
Sytuacja

Sposób powiadamiania

Wypadek

Telefonicznie

Złe samopoczucie
ucznia

Telefonicznie

Odwołanie zajęć
Popełnienie czynu
zabronionego
(używanie alkoholu,
narkotyków,
naruszanie zasad
współżycia
społecznego itp.)

Pisemna informacja na tablicy

Odpowiedzialny
wychowawca/dyrektor
szkoły
Wychowawca/sekretariat
dyrektor szkoły

telefonicznie - rodzice zostają zobowiązani
do odebrania dziecka ze szkoły,
dyrektor szkoły
w przypadku odmowy rodziców uczeń
zostaje przekazany policji

IV.

Zasady zwalniania uczniów przez rodziców
Sytuacja

Sposób powiadamiania
Odpowiedzialny
Na podstawie pisemnego oświadczenia –
Zwolnienie ucznia
zwolnienia ucznia przez rodziców/prawnych
z zajęć przez rodziców opiekunów po podaniu przyczyn zwolnienia
Rodzice
(uczniowie
lub
niepełnoletni)
osobiste odebranie ucznia ze szkoły przez
rodzica/opiekuna prawnego
Zwolnienie ucznia
Na podstawie pisemnego oświadczenia –
wychowawca/dyrektor
z zajęć (uczniowie
zwolnienia ucznia z podaniem przyczyny.
szkoły
pełnoletni)
V.
Narzędzia służące do kontaktu szkoła – rodzic – szkoła
Narzędzia

Opis

Zebrania z rodzicami

Organizowane co najmniej trzy razy w roku

Konsultacje rodziców z
nauczycielami

Organizowane co najmniej raz w semestrze

Pedagogizacja rodziców –
spotkania rodziców z
pedagogiem i psychologiem
szkolnym.

Organizowane w dniu zebrań z rodzicami.

Indywidualny kontakt.

W razie potrzeb. Konsultacje i informacje telefoniczne lub
mailowe.

Zeszyty usprawiedliwień.

Rodzice zapisują wszystkie zwolnienia i usprawiedliwienia
uczniów.

Współpraca z pedagogiem /
psychologiem szkolnym.

Na bieżąco – podczas dyżurów i wywiadówek w formie
konsultacji indywidualnych, rozmowy telefonicznej lub
informacji mailowej.

Rada Rodziców.

Posiedzenia organizowane z inicjatywy rodziców lub
dyrektora szkoły.

Dziennik elektroniczny.

Każdy uczeń ma dostęp do wersji elektronicznej dziennika.
Rodzice korzystają z hasła dziecka.

Strona internetowa szkoły.

Zawiera bieżące informacje o życiu szkoły i o sukcesach
uczniów.

Procedura wchodzi w życie z dniem 19.09.2017r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 21/2017.

