
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,  

wychowania i profilaktyki 

§ 118. 

1. Rodzice ucznia są obowiązani w szczególności do:  

1) zgłoszenia dziecka do szkoły w terminie i zgodnie z zasadami ustalonymi  

w regulaminie rekrutacji; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole; 

4) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

5) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły,  

w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w 

szkole za granicą; 

6) aktywnego wspierania dziecka i nauczycieli w procesie nauczania; 

7) aktywnej i ścisłej współpracy ze szkołą w czasie planowania udzielania dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

8) systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami oraz udziału  

w zebraniach z rodzicami. 

2. Rodzice ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia 

dyrektora szkoły są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  

w tym zezwoleniu. 

3. Rodzice ucznia mają prawo do: 

1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno–wychowawczymi  

i opiekuńczymi szkoły w szczególności poprzez: 

a) zapoznanie przez wychowawcę oddziału, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w klasie I szkoły podstawowej i gimnazjum ze 

statutem szkoły, szkolnym programem wychowawczym, szkolnym programem 

profilaktyki i zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania, 

b) zapoznanie przez wychowawcę oddziału, do którego uczęszcza dziecko, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym z kalendarzem pracy 

szkoły, planem i koncepcją pracy szkoły, 

c) zapoznanie na początku każdego roku szkolnego przez nauczycieli przedmiotu  

z przedmiotowym systemem oceniania; 

2) wnoszenia własnych propozycji do planu wychowawczego oddziału, do którego 

uczęszcza dziecko; 

3) uzyskiwania informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

a następnie uzyskania pisemnej informacji o ustalonych dla ucznia formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane; 



4) wyrażenia zgody lub odmowy korzystania przez dziecko z proponowanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat funkcjonowania dziecka w szkole: jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce bezpośrednio od wychowawcy, 

nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;  

6) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania swojego dziecka od wychowawcy, 

pedagoga, psychologa szkolnego lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem; 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły dyrektorowi szkoły, radzie 

rodziców, samorządowi uczniowskiemu, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

nad szkołą oraz organowi prowadzącemu szkołę; 

8) dyskrecji i poszanowania prywatności w czasie omawiania i rozwiązywania problemów 

dziecka; 

9) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły. 

4. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i 

profilaktyki, mogą omawiać na terenie szkoły w terminach nie zakłócających nauczycielom 

realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zajęć opiekuńczych, w tym dyżurów pełnionych 

w czasie przerw zgodnie z harmonogramem lub w ramach doraźnych zastępstw. 

5. Rodzice ucznia, wszystkie sprawy dotyczące ich dziecka z zakresu nauczania, wychowania i 

profilaktyki, powinni omawiać w następującej kolejności z: 

1) nauczycielem przedmiotu lub specjalistą prowadzącym zajęcia z uczniem; 

2) wychowawcą oddziału, do którego uczęszcza dziecko; 

3) pedagogiem, psychologiem; 

4) wicedyrektorem; 

5) dyrektorem.  

6. Spotkania, porady i konsultacje dla rodziców mogą się odbywać w szczególności  

w formach: 

1) rozmów indywidualnych: osobistych i telefonicznych; 

2) korespondencji listownej: tradycyjnej i elektronicznej; 

3) zebrań z rodzicami i dni otwartych w terminach ustalonych w kalendarzu pracy szkoły; 

4) szkoleń, warsztatów, konferencji prowadzonych w szkole lub poza szkołą przez 

nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, innego specjalistę lub 

przedstawiciela instytucji działającej na rzecz uczniów i ich rodziców. 

7. Informacje o postępach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom na bieżąco przez 

nauczycieli poprzez wpisywanie ocen bieżących na pracach pisemnych ucznia, do 

dzienniczka ucznia, do dziennika lekcyjnego lub elektronicznego. 

8. Informacje o bieżącej frekwencji i zachowaniu ucznia są przekazywane rodzicom na ich 

prośbę lub z inicjatywy wychowawcy i nauczyciela. 

9. Inne, niż wymienione w ust. 6-7, informacje dotyczące ucznia są przekazywane rodzicom na 

ich prośbę lub z inicjatywy dyrektora, wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, psychologa, 

pielęgniarki szkolnej lub innego specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem. 



10.  Informacje, o których mowa w ust. 7-9, są udzielane w formie: 

1) informacji ustnej przekazanej w bezpośredniej rozmowie z rodzicem dziecka; 

2) wglądu rodzica do dziennika lekcyjnego w obecności nauczyciela, wychowawcy, 

pedagoga, psychologa, dyrektora, wicedyrektora;  

3) wglądu rodzica na konto dziecka w dzienniku elektronicznym; 

4) informacji pisemnej przekazywanej przez wychowawcę podczas zebrania  

z rodzicami poświęconego analizie ocen bieżących w każdym półroczu. 

11. Informacje o ocenach proponowanych śródrocznych i rocznych są przekazywane rodzicom w 

formie informacji pisemnej podczas zebrania poświęconego przekazaniu tych informacji. W 

razie nieobecności rodzica na zebraniu, wychowawca przekazuje te informacje za 

pośrednictwem dziecka, chyba że co najmniej jedna z ocen proponowanych jest stopniem 

niedostatecznym lub zachowaniem nieodpowiednim lub nagannym. W takim przypadku 

wychowawca wysyła taką informację listem poleconym.   

12. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, 

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, szkoła nie pobiera od rodziców żadnych 

opłat. 

 


