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Główny cel wychowawczy 

 WYCHOWANIE DZIECKA  
ŚWIADOMEGO SWOJEJ WARTOŚCI,  

OTWARTEGO NA WSPÓŁCZESNY ŚWIAT  
I POSZUKUJĄCEGO W NIM  

SWOJEGO  GODNEGO MIEJSCA, 
 Z POSZANOWANIEM  

DLA INNYCH KULTUR I TRADYCJI,  
ZE ŚWIADOMOŚCIĄ PRZYNALEŻNOŚCI 

PAŃSTWOWEJ, EUROPEJSKIEJ  
I GLOBALNEJ. 



Pełna moc słów Jacka Walkiewicza 
 

„Proza życia jest tylko praktyczna i nigdy nie jest uroczysta. 
Kiedy nie jest uroczysta, życie staje się nudne”.  

 
„Kiedy odkryjesz niezwykłośd zwykłego życia, to zwykłe życie 

stanie się absolutnie niezwykłe.” 
          

            Świętuj! 



Pełna moc słów Jacka Walkiewicza 
 

„Dzieci i ptaki opuszczają gniazdo, kiedy im urosną skrzydła. 
Nie podcinaj ich sobie ani tym, dla których jesteś ważnym 

człowiekiem. I tak jest już dużo nielotów”.  
 

„Kiedy zaczniemy odkrywad niezwykłośd naszego zwyczajnego 
życia, zwyczajne życie stanie się absolutnie niezwykłe”. 



„Jeśli o czymś, w życiu  marzysz – sięgnij 
po to” - Jacek Walkiewicz 

Psycholog, członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. 
 Od dwudziestu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju edukacji 

dorosłych. Autor programów szkoleniowych i wykładów dla ponad 
300 firm. Ceniony za wiedzę merytoryczną i inspirujący, narracyjny, 

pełen humoru sposób prowadzenia spotkao. Jego wykład  
umieszczony na YouTube ma ponad 1.5 miliona odsłon. 

 Autor książek „Pełna MOC życia” i „Pełna MOC możliwości.”  



Pełna moc słów Jacka Walkiewicza 

„Jeśli czegoś w życiu nie dostajesz,  
spróbuj  to dad innym –  tym co mają gorszy świat…  

Szczęście, wolnośd i spokój ducha  
uzyskujemy dając je”. 

 
„Statki w porcie są bezpieczne, ale rolą statków nie jest stad  

w porcie.  Bycie bohaterem swojego życia to akt odwagi.  
Odważ się marzyd -  Wypłyo !”. 



„Życie nie ma sensu – życie jest sensem”. 
„Kto przewiezie innego człowieka swoją łodzią  na drugi 

brzeg, sam też tam dopływa”. 
 

„Życie rozumiemy wstecz, a przeżywamy w przód”. 
 

„Kto zarządza twoim czasem – zarządza twoim życiem”. 

Pełna moc słów Jacka Walkiewicza 



Realizujemy  wspólny cel:  
 

„Wychowanie Dziecka świadomego swojej wartości, otwartego na współczesny świat i poszukującego  
w nim swojego godnego miejsca, z poszanowaniem dla Siebie Samego i Innych Ludzi, 

 niezależnie od ich odmienności rasowej, przynależności kulturowej, czy religijnej.” 
Szkoła stworzyła narzędzia służące komunikacji: 

 Dziennik Elektroniczny, Strona Internetowa Szkoły.  
Szkoła opracowała dokumenty, służące współpracy:  

Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki i inne. 
Rodzice  złożyli swoje uwagi do dokumentów. Uwzględniono je i uzupełniono  Szkolny Program Profilaktyki 

o aspekt: możliwości uzależnienia się od Komputera, Internetu, Telefonu, Telewizji, Gier.  
Na stronie internetowej są umieszczane  bieżące informacje o realizowanych  w szkole przedsięwzięciach 

np. „NOC MATEMATYKI”.   
 Dziennik Elektroniczny to doskonałe narzędzie z szerokim zakresem możliwości pozyskiwanie informacji  

i szybkiego kontaktu. 
Nowe formy pracy RODZICE – NAUCZYCIELE : określenie czasu i miejsca indywidualnych konsultacji, 

nauczyciele prowadzą rozmowy indywidualne w salach  lekcyjnych, pokój nauczycielski nie   jest miejscem  
konsultacji z Rodzicami.  Opis innych kwestii w kontrakcie, zawartym w zespołach klasowych, pomiędzy 

Wychowawcą i Rodzicami. 
Rodzice  wybrali swojego przedstawiciela, który reprezentuje ich na forach szkolnych, w przyjętej formule 

pracy : Szkoła Trzech Podmiotów.  



Wiersze, osobiste podziękowania uczniów 
DLA RODZICÓW 

Za każdą chwilę radości, 
którą mi dajesz. 
Za troskę, którą mnie otaczasz. 
Za uśmiech, którym mnie budzisz. 
Za słowa pocieszenia, 
gdy mi coś nie wychodzi. 
Za dobre serce i pomocną dłoo. 
Za wszystko, co dla mnie robisz. 
                                         Maciej 

Dziękuję. 
Za Waszą troskę. 
Dziękuję. 
Za Wasze zrozumienie. 
Dziękuję. 
Za czas, który mi poświęcacie. 
Dziękuję. 
Za chwile szczęścia. 
Dziękuję. 
Za cierpliwośd. 
Dziękuję. 
Za otoczenie mnie miłością. 
Dziękuję. 
Za wszystko…           
                                  Tomasz K. 



Wiersze, osobiste podziękowania uczniów 
DLA RODZICÓW 

  
Dziękuję Rodzicom: za wychowanie, za 
miłośd,  
za ciepło, za każdą spędzoną chwilę.  
Dziękuję moim przyjaciołom: za to,że 
wspierają  
mnie w trudnych chwilach.  
Dziękuję naturze: za kwiaty, chmury,  
śpiewające ptaki.  
Dziękuję muzyce: za to,że gdy jej słucham,  
poprawia się mój humor.  
Dziękuję Tobie: za to, że przeczytałeś ten  
wiersz do kooca.  
 
   Sandra  

Gdyby nie Wy  
Nie byłabym  
sobą  
Nic bym  
nie umiała  
i nie wiedziała  
Każdy dzieo byłby  
nic nie wart  
Dziękuję Wam  
bardzo  
Moja Rodzinko!  
 
   Michalina  



Wiersze, osobiste podziękowania uczniów 
DLA RODZICÓW 

Dziękuję Ci Mamo za całą troskę  
Dziękuję za pracę włożoną  
Dziękuję za miłośd z serca  
Dziękuję za dobrod  
Dziękuję za całą cierpliwośd  
Dziękuję za wszystko  
Za troskę,  
gdy byłem w rozterce  
 
   Dawid  

Dziękuję  
Za to, że byłeś przy mnie  
gdy dorastałem  
gdy zacząłem mówid  
gdy zacząłem chodzid  
gdy się pierwszy raz przewróciłem  
Dziękuję  
że codziennie pomagasz mi  
że kochasz mnie  
że wytrzymujesz ze mną  
że jeździsz ze mną na rowerze  
Dziękuję  
że przy Tobie czuję się bezpiecznie  
  
   Bartłomiej  



LIST OTWARTY do Rodziców 
Kochani Rodzice!  
Na wstępie naszego listu chcemy Wam bardzo serdecznie podziękowad, że zawsze uczycie nas, jak ważny jest drugi 
człowiek- jego potrzeby i problemy.  
To właśnie dzięki Wam bierzemy udział w licznych akcjach charytatywnych, które organizowane są w naszej szkole, 
bo wiemy,  jak ważna jest bezinteresowna pomoc i dzielenie się z potrzebującymi.  
Bardzo cieszymy się, że nasza klasa odpowiedzialna jest za zbieranie niepotrzebnych kluczy na rzecz Fundacji „Akogo 
?” http://www.akogo.pl/ 
Szczególnie ważne dla nas jest Wasze ogromne zaangażowanie w propagowanie akcji „Kluczyk dla Budzika” na 
terenie naszej szkoły.  
Podjęte  ostatnio  przez Was działania- bardzo nam zaimponowały.  
Cieszyliśmy się, że specjalnie na naszą klasową akcję zostały zamówione „kluczykowe” foremki, a Mamy wspólnie 
upiekły ciastka. Przygotowany słodki poczęstunek i rozdawane przez nas ulotki, niczym magicznym kluczykiem 
otworzyły ludzkie serca i zebraliśmy kilka kilogramów niepotrzebnych, a tak dla nas ważnych klucz, na rzecz Fundacji 
Ewy Błaszczyk.  
Dziękujemy !!! 
Wasze działania zainspirowały nas i zachęciły do dalszej pomocy, uwrażliwiły na potrzeby innych, rozwinęły naszą 
empatię i pokazały, że wspólnie możemy wiele zdziaład.  
Nadal towarzyszy nam hasło:  
„PRZYPOMINA 6A- AKCJA KLUCZYK CIĄGLE TRWA”.  
Bardzo prosimy o Waszą pomoc, wsparcie i zaangażowanie w nasze działania na rzecz drugiego, potrzebującego 
człowieka!  
          Uczniowie  
 



,,DNI Z PASJĄ”  - cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów! 

„DNI Z PASJĄ ” - cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów! 
 
PASJA – chyba nie ma osoby, która nie zna znaczenia tego słowa, bo dzisiaj każdy ma pasję, zarówno Dzieci jak i Dorośli. 
To jest to, co kochamy, czemu poświęcamy każdą wolną chwilę. PASJA  nie zna słów:  
• ,, Nie chce mi się”   
• ,, Nie mam czasu”   
• ,, Jestem znudzony”   
Wręcz odwrotnie, tutaj nie potrzebujemy zachęty, bo to są właśnie nasze zainteresowania. Nasi uczniowie nie śpią, 
zgodnie z hasłem NOCY MATEMATYKI – KRÓLOWA NIE CHCE SPAD . Żeby sprostad ich wymaganiom, specjalnie dla ich 
organizujemy co miesiąc ,, Dni z Pasją” w czasie których, każde dziecko ma możliwośd opowiedzied nam o swojej pasji, 
zaprezentowad ją na forum klasy.  Dzięki temu możemy lepiej poznad swoich uczniów. Dzieciaki zaskakują w pomysłach: 
gotują, śpiewają, taoczą, projektują, hodują, trenują  
i wiele, wiele innych. A my – Nauczyciele – często otwieramy oczy ze zdziwienia, patrząc na niesamowite pokłady energii  
i możliwości naszych Pociech. Rozpiera nas DUMA!!! Tutaj nie trzeba nikogo zachęcad – dzieci same dopominają się  
o terminy ,,Dni z pasją”. Przygotowują się nie tylko indywidualnie, ale również parami lub grupowo. Ci najbardziej 
aktywni rezerwują sobie nawet dwa terminy i już zastanawiają się czym nas zaskoczyd . To nie jest wyścig  
z czasem, to zajęcia dla każdego, nawet tych najbardziej niezdecydowanych lub nieśmiałych.  To jednak nie wszystko – 
,,Dni z pasją” przyciągają także naszych Rodziców, którzy chętnie prezentują nam swoje zainteresowaniach nie tylko  
w pojedynkę, czasami wspólnie z dzieckiem. Przed nami kolejne takie DNI. Ciekawe, czym tym razem zaskoczą nas  nasze 
Dzieciaki, a może i Rodzice ??? 



CZERPIEMY Z MĄDROŚCI   

 „Rodzic, Dziecko, Nauczyciel   
 Każdy może wspierad Życie.” 



 Szanowni Rodzice, Nauczyciele ! 
Jako uczniowie szkoły pragniemy wspomóc działalnośd  Puckiego 
Hospicjum pod wezwaniem Ojca Pio. 
Naszym celem jest wsparcie ludzi,  którzy cierpią na nowotwory 
i inne śmiertelne  choroby i są pod opieką hospicjum, a także 
dzieci,  których Rodzice odeszli zbyt wcześnie. Będziemy 
wdzięczni, jeżeli Szanowni Paostwo -  Darczyocy przekażą 1% 
podatku  na wyżej wskazany cel.  
 Mile widziane będą także drobne sumy pieniędzy zbierane co 
miesiąc przez skarbnika klasowego. Ksiądz  dr Jan Kaczkowski  
prosił  nas także  o  modlitwę  za  Hospicjum.  Mamy nadzieję na 
otwarcie Paostwa serc 
 i uwrażliwienie na Podopiecznych Hospicjum. 
 
      www.hospitium.org 

List otwarty do Rodziców 



 "Miłośd i Dobrod nie są bajką, chod możemy je w bajkach 
znaleźd. To konkret, który pozwala zalepid każdą, nawet 
najczarniejszą wyrwę, zionącą smutkiem po stracie 
ukochanych. Kupując tę książkę, pomagasz ukoid ból tym, 
którzy cierpią i często nie są w stanie zrozumied cierpienia, 
bo przyszło zdecydowanie za wcześnie" - ks. dr Jan 
Kaczkowski, prezes Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. 
Książka "Bajki pełne dobra i miłości" zawiera pięd pięknie 
opowiedzianych historii z morałem - "Sowa - mądra 
głowa", "Róża i stokrotka", „Najpiękniejszy skarb na 
świecie" oraz „Książę". Bajki są bogato ilustrowane - 
kolorowe rysunki zostały wykonane przez dzieci. 





O WYCHOWANIU 

„Wychowanie to pomaganie 
Dzieciom  

w urzeczywistnianiu 
swojego człowieczeostwa”. 



• „DOBRE, SKUTECZNE WYCHOWANIE  POWINNO BYD OSOBISTĄ RELACJĄ , 
POLEGAJĄCĄ NA SPOTKANIU DWÓCH OSÓB, Z WZAJEMNYM SZACUNKIEM, 
OTWARTOŚCIĄ I ZAUFANIEM”. 

 
• „Nauczyciel powinien  byd zorientowany, jaką linię wychowawczą mają 

Rodzice i tę linię wspierad. Tylko wtedy mamy szansę na skutecznośd.” 
 
• Mariusz Budzyoski – twórca metody szkolnego tutoringu. 

WYCHOWANIE 
 TO DIALOG 



W ramach realizacji projektu „Mądrośd Sowy” uczniowie są 
przez cały rok szkolny motywowani do pracy poprzez 

gromadzenie punktów za aktywnośd na lekcjach. 
 

Uczniowie są nagradzani za zaangażowanie, aktywnośd, 
oryginalnośd i kreatywnośd, a także błyskotliwe 

wypowiedzi na lekcjach i zachowanie godne naśladowania. 
Otrzymują od nauczycieli tzw. „małe punkciki”, które 

wklejają do dzienniczka. Po uzbieraniu 10 takich punktów 
zostają one zamieniane na jeden duży punkt, który zostaje  

wyeksponowany na tablicy klasowej nazwanej 
 „Mądrośd Sowy”.  

 
Trzymamy kciuki za uczniów i życzymy sukcesów. 



Uczniowie klasy III , Wychowawca klasy – Pani Nina Dygut oraz Rodzice Uczniów  – 
Panie Karolina Tomczyk i Paulina Punzet -Grzyb, przeobrazili salę nr 19 w pracownię 
artystyczną. Pod wpływem inspiracji dorosłych, z wykorzystaniem przygotowanych 

przez Rodziców elementów, dzieci realizowały temat: „Mądrośd Sowy”. 
 

Twórczą pracę dzieci nadzorowały i pobudzały do jeszcze większej kreatywności 
TWÓRCZE MAMY, za co bardzo Im dziękujemy. Mamy nadzieję, że ta realizacja 

zainspiruje innych Rodziców i zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami  
w formule „Szkoła Trzech Podmiotów”. Prace uczniów  wyeksponowane są   

w przestrzeni budynku szkolnego. Podziwiają je  inni uczniowie, nauczyciele, 
rodzice,  goście szkoły.  

RODZIC – DZIECKO – NAUCZYCIEL” WSPÓLNE DZIAŁANIE Z PASJĄ  



Pani Aldona Mazur, Wychowawca klasy VC sportowej/nauczyciel języka angielskiego, zaprosiła do 
wspólnej pracy: Uczniów – Rodziców – Nauczycieli, formuła tegorocznej pracy „Szkoła Trzech 

Podmiotów”. 
Zajęcia w języku angielskim poświęcone były odmiennym tradycjom, przypadającym na okres przełomu 

października i listopada. W naszej kulturze i tradycji dominujący okres zadumy i refleksji, w kontraście do 
tradycji zabawy krajów anglojęzycznych. 

 
Autorska realizacja wymagała dodatkowego zaangażowania WSZYSTKICH TRZECH PODMIOTÓW – były 

adekwatne elementy dekoracji sali lekcyjnej, uczniowie mieli bardzo barwne i różnorodne stroje. 
Adekwatne elementy stroju posiadał również prowadzący zajęcia Nauczyciel. Zaproszeni Goście: Rodzice, 
Dyrekcja, Nauczyciele dołączyli do grona degustujących przygotowane słodkości. Zanim nastąpił – bardzo 

ważny dla Uczniów moment poczęstunku – Pan Dyrektor Sławomir Nosek pogratulował Uczniom ich 
zaangażowania, włożonej pracy i wspólnych z Nauczycielem działao z pasją. 

Rodzicom pomagającym przygotowad to przedsięwzięcie w klasie V C bardzo dziękujemy.  
Zapraszamy do obejrzenia zdjęd. 





…??? 

Uczymy się nie po to, aby zdawad następne egzaminy 
 z coraz lepszym wynikiem, ale po to,  

aby wzbogacad siebie i swoje doświadczenie,  
po to abyśmy stawali się coraz lepszymi ludźmi.  



Szanowni Rodzice! 
  
 My uczniowie - zwracamy się do Was z prośbą :  
SEGREGUJCIE ŚMIECI , ODDAWAJCIE ELEKTROŚMIECI DO SPECJALNYCH PUNKTÓW.  
Każdy z nas wytwarza rocznie około 300 kg. śmieci . Muszą one podlegad recyklingowi. 
Jest on możliwy , gdy odpady się segreguje . Zbierajcie makulaturę !  
Każdy człowiek zużywa rocznie około 50 kg. papieru .  
Dzięki zbiórce tony makulatury możemy uratowad 15 drzew . 
 Szczególnie ważne jest ponowne wykorzystanie ELEKTROŚMIECI .  
Najbardziej efektywny jest recykling zużytego oświetlenia . 
 Aż 90 procent zużytej żarówki można wykorzystad do produkcji nowej lampy . 
 
Rodzice ! Pomóżcie Nam   
Z ekologicznymi pozdrowieniami 
 
          

List otwarty do Rodziców 



Kochani Rodzice! 
 
W tym roku przypadło nam w udziale niebagatelne zadanie. Chcielibyśmy zbudowad w naszej szkole 
szczególny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Mamy zająd się dekoracją parteru i pierwszego 
piętra. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Pomóżcie nam w wykreowaniu tego 
niepowtarzalnego klimatu.  
Nasza propozycja jest następująca: ustalmy termin spotkania – najlepiej w godzinach  
popołudniowych, spotkajmy się wszyscy razem i wykorzystując materiały zgromadzone w szkole oraz te, 
które byd może przyniesiemy z domu wspólnie udekorujmy szkołę.  
 
Jesteśmy przekonani, że dzięki Waszej pomocy stworzymy w naszej szkole jedyny i niepowtarzalny nastrój 
Bożego Narodzenia, a w jej murach miło nam będzie spędzad czas w oczekiwaniu na „cichą i świętą noc”.  
 
Uczniowie 
        

List otwarty do Rodziców 



Kochani Rodzice, 
 Dziękujemy Wam, że wspieracie nas w realizowaniu naszej pasji jaką jest pływanie. Za każdy weekend 
spędzony na kibicowaniu na basenach, za bycie przy nas w trudnych chwilach, za ranne wstawanie, zdrowe gotowanie, 
pomoc w nauce, za każdą chwilę nam poświęconą.  
Nasz czas podporządkowany jest rytmowi treningów, ale chcielibyśmy również wziąd udział w innych wspólnych 
wydarzeniach, aby czas szkolny na długo pozostał w pamięci. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w 
zorganizowaniu Andrzejek, Mikołajków, Wigilii, balu karnawałowego. Bez Waszego zaangażowania te ważne dla nas 
uroczystości nie odbędą się. Potrzebujemy wsparcia fizycznego (czyli Waszej obecności) i materialnego.  
Ponadto, prosimy o pomoc w organizacji w naszej szkole akcji: 
 MOJE MISTO BEZ ELEKTROŚMIECI – Fundusz Oświatowy. 
Próbowaliśmy wystartowad w ubiegłym roku szkolnym.  
Opiekun Samorządu  zamówił dla uczniów specjalne ulotki, plakaty, broszury. Przedstawiliśmy ideę – działania 
proekologiczne i jednocześnie możliwośd pozyskiwania dla szkoły – dla nas uczniów rzeczy Odbyły się lekcje w klasach, 
zrobiono duże ogłoszenie. Ta aktywnośd wymaga jednak konkretnej pomocy i nadzoru ze strony dorosłych -  Rodziców i 
Nauczycieli. Szukamy więc nadal lidera projektu. Wśród rodziców i prosimy o pomoc. Prowadząc w szkole taka akcję 
moglibyśmy zgromadzid sprzęty potrzebne do urządzenia kącika czytelniczo- dyskusyjnego. Chcielibyśmy je pozyskad  w 
ramach wspólnej pracy Szkoły Trzech Podmiotów – realizując projekt : Moje miasto bez elektrośmieci. 
 
          Uczniowie   

List otwarty do Rodziców 



ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ  
 
Koncentruj się na Twoim rozmówcy.  
Pamiętaj o kontakcie wzrokowym. 
 Otwarcie przejmuj odpowiedzialnośd za swój punkt widzenia używając zwrotów „moim zdaniem”, „uważam" 
„sądzę”. 
 Mniej mów, więcej słuchaj.  
Pozwól rozmówcy mówid o sobie.  
Upewnij się czy dobrze zrozumiałeś wypowiedź swojego rozmówcy powtarzając ją swoimi słowami.  
Nie przewiduj, co Twój rozmówca chce powiedzied. 
Czytanie w myślach rzadko się sprawdza. 
 Informuj, jakie zachowania lubisz i cenisz a na jakie nie zgadzasz się.  
Nie oceniaj osoby. Kiedy rozmawiasz unikaj dawania rad, krytykowania, obrażania, obwiniania, uogólniania 
 i nadmiernego wypytywania. To przeszkody w rozmowie. 
 Aby uniknąd sprzecznych komunikatów dbaj o zgodnośd słów z komunikacją niewerbalną, tonem głosu, gestami, 
mimiką.  
Czekaj z wyciąganiem wniosków. Wysłuchaj do kooca rozmówcy. Jasno wyrażaj swoje myśli, uczucia, potrzeby  
i poglądy.  
     A w podsumowaniu. WARTO DBAD O DOBRĄ KOMUNIKACJĘ.  

ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ  



Dobry pedagog prowadzi ucznia do mądrości. 
 Ma on byd HOMO PRUDENS, czyli Mądry w znaczeniu 
rozważny, roztropny. Nie ten który „WSZYSTKO WIE”. 
Kluczowa  dla odnalezienia się w życiu niekoniecznie 

będzie wiedza.  
Raczej to jakim uczeo jest człowiekiem,  

jak będzie postępował z innymi i wobec innych ludzi.  

Szkoła TO SPOTKANIE TU I TERAZ 
UCZNIÓW, PEDAGOGÓW, RODZICÓW 



Szanowni Paostwo – Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej 75 
 
Społecznośd klasy VIB, na czele z Oliwierem Hyla i  pod kierunkiem Wychowawcy oraz  Opiekunów Samorządu 
Szkolnego,   koordynuje w naszej szkole  prowadzenie:  
„ Akcji  Zbierania Plastikowych Nakrętek”.  
Nasz cel  to pomoc Rodzinie –  Dwóm  Braciom. Zebrane przez nas  nakrętki są przeliczne na odpowiednie kwoty  i 
przeznaczane na rehabilitację chłopców, jeden z  nich urodził  się z porażeniem mózgowym, drugi    zachorował na raka 
kości. Tato chłopców , Pan Rajmund, odbiera od nas zakrętki osobiście  dwa  razy w roku. Znamy go, przekazywaliśmy 
nasze dary osobiście, pisaliśmy list  do chłopców, zapraszaliśmy ich do naszej szkoły. 
Nasze dzieło rozwija się znakomicie – bardzo wielu Uczniów i Dorosłych regularnie o tym projekcie pamięta. 
Pomagamy/ dbamy o środowisko. Szanowni Rodzice – podpowiedzcie i pomóżcie, jak jeszcze moglibyśmy lepiej 
wykorzystad naszą energie i zaangażowanie z waszą pomocą. 
 
        Uczniowie klasy VI B 
        Wychowawca/ Pani Ewa Długosz 
 
 

List otwarty do Rodziców 

Naprawdę ważny jest system relacji szkolnych i współpraca jaką się na nim zbuduje, relacja, 
gdzie wszyscy będą się wzajemnie traktowad podmiotowo,  

czyli Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice.  
To relacje są najważniejsze, inaczej zawsze będziemy się mijad z celem. 



NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY RODZICE 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ 
  

1. Realizowad Program Wychowawczy i Program Profilaktyki 

zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.   

2. Rzetelnie i obiektywnie informowad o postępach dzieci. 

Przekazywad informacje o sukcesach dzieci.  

3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są 

sale lekcyjne. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane. 

W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji 

rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez 

siebie zajęd szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i 

boisku szkolnym). Niedopuszczalne jest przekazywanie 

informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności 

innych nauczycieli oraz na korytarzu szkolnym.   

4. Służyd pomocą rodzicom  w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych  i dydaktycznych.  

5.  Przestrzegad Wewnątrzszkolnego Oceniania.   

6. Uwzględniad propozycje rodziców w swojej pracy.   

7.  Nie wyrażad negatywnych opinii o rodzicach w obecności 

dzieci. Nie podważad ich autorytetu.    

  
1. Systematycznie śledzid postępy dziecka w nauce, uczestniczyd w 

spotkaniach z wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Informacje o dziecku uzyskiwad  na zebraniach, dyżurach  lub   

wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

2. Kontaktowad się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, 

jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem 

(poprzez telefon do szkoły lub dziennik elektroniczny). Miejscem 

kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. 

Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest 

gabinet dyrektora, a pedagoga/psychologa – jego gabinet. Poza tymi 

miejscami informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel 

nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie 

prowadzonych przez siebie zajęd szkolnych (w tym również dyżurów na 

korytarzach i boisku szkolnym). 

3. Zadbad, aby lekcje były odrabiane na bieżąco. 

4. Kontrolowad zeszyty informacyjne.        Nie bagatelizowad uwag na 

temat zachowania dziecka. 

5. Kontaktowad się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu 

dydaktyczne i wychowawczego. Uzgadniad jednolity front oddziaływao. 

6. Sytuacje problemowe rozwiązywad najpierw z wychowawcą; jeśli zajdzie 

potrzeba z pedagogiem/psychologiem. Podejmowanie rozmów, 

mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem własnym a 

innym, jest dopuszczalne tylko w obecności wychowawcy, pedagoga lub 

rodzica tegoż dziecka. 

7. Nie wyrażad negatywnych opinii o szkole, nauczycielach, w obecności 

dzieci. Nie podważad autorytetu nauczyciela.   

NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAD NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU DLA SIEBIE. 
 KONTRAKT  





Dziękujemy 
za  

uwagę 


