
PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

(PRAWNYMI OPIEKUNAMI) OBOWIĄZUJĄCA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

W KLESZCZOWIE

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze

zmianami)
 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku ( Dz.U. z 2017r., poz. 59 )
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1534)

 Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie

1.  Kontakty  rodziców  z  nauczycielami  odbywają  się  wg.  harmonogramu  uzgodnionego  przez
Dyrektora szkoły:

-  z  radą  pedagogiczną,  dotyczą  zebrań  ogólnych  (półrocznych  i  końcoworocznych),  spotkań
klasowych,

- indywidualne kontakty z wychowawcą- umówione osobiście,

- dyżury wychowawców, pedagogów – konsultacje popołudniowe wg wcześniejszych ustaleń

2. Obecność rodziców na ustalonych spotkaniach jest obowiązkowa, wychowawca odnotowuje ją w
dzienniku lekcyjnym.

3. W sytuacjach losowych istnieje możliwość spotkania się z wychowawcą/nauczycielem, jednak po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

4. W sytuacjach wskazujących na zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich spotkanie nauczyciela z
rodzicami ucznia odbywa się w obecności pedagoga szkolnego, psychologa i/lub dyrektora szkoły po
uprzednim uzgodnieniu takiej wizyty.

5. Możliwy jest także kontakt telefoniczny, e–mailowy przez e- dziennik na zasadach uzgodnionych z
wychowawcą/nauczycielem.

6. Miejscem udzielenia informacji o uczniu jest wyłącznie szkoła.

7.  Nie  udziela się informacji  w trakcie  pełnienia przez nauczyciela dyżurów podczas przerw
międzylekcyjnych oraz w czasie trwania zajęć.

8.  Sposób  zwalniania  uczniów  z  zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych  zawarty  jest  w  Procedurze
zwalniania uczniów w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie.

9.  W  sprawach  konfliktowych  obowiązuje  tryb  kontaktu  wychowawca,  dyrektor  ewentualnie
zwierzchnictwo szkoły (UG, Kuratorium)

10.  Zaleca  się:  zachowanie  dyskrecji  w  przypadku  sytuacji  konfliktowych  np.  zakaz  udzielania
informacji osobom postronnym i mediom.


