KONTRAKT WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI
Cel: Tworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju uczniów.
NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

RODZICE
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ

1. Realizować Program Wychowawczo - Profilaktyczny
zgodny z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów.
2. Rzetelnie i obiektywnie informować o postępach dzieci.
Przekazywać informacje o sukcesach dzieci

1. Systematycznie śledzić postępy dziecka w nauce, uczestniczyć w
spotkaniach
z
wychowawcami
zgodnie
z
przyjętym
harmonogramem. Informacje o dziecku uzyskiwać na zebraniach,
dyżurach lub
po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z nauczycielem.
3. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie
2. Kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych
szkoły są sale lekcyjne. Poza tymi miejscami informacje
losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z
nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie
nauczycielem
(poprzez
telefon
do
szkoły
lub
dziennik
udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w
elektroniczny). Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na
trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w
terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora
tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym).
szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a
Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom
pedagoga/psychologa – jego gabinet. Poza tymi miejscami
w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli
informacje nie są udzielane. W żadnym przypadku nauczyciel nie
oraz na korytarzu szkolnym.
udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie
prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów
4. Służyć pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemów
na korytarzach i boisku szkolnym).
wychowawczych i dydaktycznych.
3. Zadbać, aby lekcje były odrabiane na bieżąco.
4. Kontrolować zeszyty informacyjne. Nie bagatelizować uwag na
5. Przestrzegać Wewnątrzszkolnego Oceniania.
temat zachowania dziecka.
5. Kontaktować się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu
6. Uwzględniać propozycje rodziców w swojej pracy.
dydaktycznego i wychowawczego. Uzgadniać jednolity front
oddziaływań.
6. Sytuacje problemowe rozwiązywać najpierw z wychowawcą; jeśli
7. Nie wyrażać negatywnych opinii o rodzicach w
zajdzie potrzeba z pedagogiem/psychologiem. Podejmowanie
obecności dzieci. Nie podważać ich autorytetu.
rozmów, mających na celu wyjaśnienie konfliktu między dzieckiem
własnym a innym, jest dopuszczalne tylko w obecności
wychowawcy, pedagoga lub rodzica tegoż dziecka.
7. Nie wyrażać negatywnych opinii o szkole, nauczycielach, w
obecności dzieci. Nie podważać autorytetu nauczyciela.
NASZA WSPÓŁPRACA BĘDZIE SIĘ OPIERAĆ NA WZAJEMNEJ UPRZEJMOŚCI, ŻYCZLIWOŚCI, DYSKRECJI I SZACUNKU DLA SIEBIE.
Kraków, 12.09.2017

Podpisy:

Nauczyciele

Rodzice

