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PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI 
OBOWIĄZUJĄCE  

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6  im. 

HENRYKA SIENKIEWICZA W KALISZU  
   

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów. 

Informacji o dziecku udzielają ( wg kolejności) wyłącznie nauczyciele przedmiotów, 

wychowawca, pedagog szkolny i dyrektor szkoły.  

Opis pracy – ustalona kolejność działań, miejsca i czas przeprowadzenia poszczególnych 

czynności mając na względzie dobro procesu dydaktycznego i bezpieczeństwo uczniów.  

   

1. Miejscem kontaktów rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami i wychowawcami 

jest szkoła. W trybie zdalnym komunikacja przebiega poprzez dziennik Librus.  

2. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów na terenie szkoły są 

sale lekcyjne, pokój nauczycielski oraz gabinety (dyrektora, pedagoga, itp.). Poza tymi 

miejscami informacji nie udziela się. Nie udziela się również telefonicznych informacji 

o uczniach (bez uprzednich uzgodnień w przypadkach losowych).  

3. W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów 

międzylekcyjnych) nauczyciel nie może przyjmować rodziców/prawnych opiekunów  

4. Celem spotkań z rodzicami jest współpraca i informowanie o postępach dzieci.  

5. Informacje o zebraniach rodziców przekazują wychowawcy klas poprzez dziennik 

Librus. Umieszcza się je również w kalendarzu roku szkolnego i na stronie internetowej 

szkoły.  

6. Informacje ogólne dotyczące wszystkich uczniów są zamieszczane w dzienniku 

elektronicznym lub na  stronie internetowej szkoły.  

7. Spotkania odbywają się w formie:  

·  zebrań ogólnych z rodzicami,  

·  zebrania rady rodziców,  

·  indywidualnych konsultacji.  
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8. Kontakty indywidualne rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami odbywają się 

według harmonogramu konsultacji nauczycieli z rodzicami przedstawionego na 

pierwszym spotkaniu z rodzicami. Znajdować się on będzie również na stronie 

internetowej szkoły. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zmieniać termin 

ww. spotkań.  

9. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów szkoły mogą dodatkowo skorzystać z 

możliwości spotkań z nauczycielami w godzinach innych niż podane na stronie 

internetowej. Jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem, rodzic (poprzez 

dziennik Librus)  zgłasza nauczycielowi taką potrzebę z trzydniowym wyprzedzeniem.  

Spotkanie odbywa się w terminie dogodnym dla obu stron w ciągu dwóch tygodni od 

odpowiedzi nauczyciela.  

10. Wychowawca lub nauczyciel ma trzy dni robocze na pisemną odpowiedź wiadomości 

wysłanej przez rodzica. Dotyczy to również wiadomości wysyłanych przez formularz 

kontaktowy umieszczony na stronie internetowej.  

11. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców/prawnych 

opiekunów poza uzgodnionymi terminami.  

12. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się rodzicami/prawnymi 

opiekunami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica/prawnego opiekuna za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego lub sekretariatu szkoły.  

13. Nieobecność ucznia w szkole rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają pisemnie poprzez 

dziennik elektroniczny Librus w ciągu 3 dni od momentu powrotu ucznia do szkoły.   

14. Zwolnienie ucznia  z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodziców (prawnych 

opiekunów). w formie papierowej z wykorzystaniem wzoru zwolnienia dziecka z zajęć 

znajdującego się na stronie internetowej szkoły. Rekomendowane jest złożenie 

podpisów przez obojga rodziców.   

15. Rodzice ( prawni opiekunowie ) pozostawiają wychowawcy kontaktowy numer telefonu 

do szybkiego kontaktu, który jest wpisany do dokumentacji wychowawcy.  

Kopie powyższego dokumentu pozostawia się w sekretariacie szkoły. O zmianie 

numeru telefonu rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę.  
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16. Nie usprawiedliwia się godzin nieobecnych dziecka poprzez kontakt telefoniczny, 

smsowy. Nie zwalnia się również dziecka z zajęć lekcyjnych w ww. sposób.  

Usprawiedliwienia przyjmowane są tylko przez wiadomość w dzienniku Librus.  

17. Wychowawca klasy w 6 dniu nieobecności ucznia w szkole i w razie braku informacji 

od rodziców (prawnych opiekunów), powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców 

(prawnych opiekunów).   

18. Podawanie prywatnego numeru telefonu komórkowego jest wolną wolą nauczyciela i w 

przypadku udzielenia takiej informacji ma on służyć tylko do kontaktów w razie nagłych 

wypadków losowych.  

19. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów, 

rodzice/opiekunowie kierują w następującej kolejności do:  

1) nauczyciela uczącego danego przedmiotu,  

2) wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego  

20. Rodzice i nauczyciele, w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad 

przyjętej procedury.   

Dokumentowanie spotkań:  

1) Odnotowanie w dzienniku obecności rodziców/opiekunów na zebraniach.   

2) Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga szkolnego.  

  


