
Kontrakt 

Kontrakt zawarty w dniu……………… pomiędzy rodzicem……………………… 

…………………………………a wychowawcą klasy II b Elżbietą Karmowską-Siwik. 

 Kontrakt zawarty między stronami ma za zadanie wsparcie ucznia w uzyskaniu przez 

niego optymalnych wyników nauczania, a także osiągnięcie przez niego pożądanych efektów 

na płaszczyźnie wychowawczej oraz pedagogicznej. Czas przeznaczony na jego realizację to 

II półrocze roku szkolnego 2012/2013. 

Rodzic zobowiązuje się do: 

1. Respektowania wyznaczonych terminów spotkań rodzicielskich (w przypadku 

nieobecności, skontaktowanie się z wychowawcą w przeciągu tygodnia od terminu 

odbytego spotkania). W przypadku braku kontaktu Rodzic zostaje zaproszony 

telefonicznie bądź listownie przez wychowawcę na spotkanie indywidualne. Jeśli 

nadal Rodzic nie zgłosi się do wychowawcy problem ten zostanie zgłoszony do 

pedagoga szkolnego, który pokieruje go do odpowiednich instancji.  

2. Spotkania odbywają się zgodnie  z harmonogramem (zebrania, wywiadówki, dni 

otwarte) i w razie potrzeb jednej ze stron (raz tygodniowo do dyspozycji rodziców). 

 dni otwarte – pierwsza środa każdego miesiąca w godzinach 15:30-16:30, 

 w razie potrzeb jednej ze stron- czwartek 15:30-16:00. 

3. Współpracy z wychowawcą w zakresie potrzeb dydaktycznych i wychowawczych. 

4. Aktualizowania wszystkich danych. 

5. Terminowego usprawiedliwiania nieobecności dziecka tj. w przeciągu 14 dni od 

momentu pojawienia się dziecka w szkole. 

6. W przypadku przedłużającej się nieobecności (powyżej 1 tygodnia) poinformowania  

wychowawcy osobiście lub telefonicznie o przyczynie nieobecności. 

7. W szczególnych przypadkach, jeżeli rodzic musi zwolnić dziecko z zajęć powinien 

wypełnić oświadczenie o odbiorze dziecka- dostępne w pokoju nauczycielskim. 

8. Kontroli zeszytów przedmiotowych i odrabiania prac domowych przez ucznia. 

9. Kontrolowania uczestnictwa dziecka w dodatkowych zajęciach wyrównawczych. 

10. Dopilnowania, aby uczeń zaliczył materiał z I semestru z przedmiotów, z których 

otrzymał ocenę niedostateczną w wyznaczonych przez szkołę terminach. 

11. Kontroli zeszytu korespondencji. (Co najmniej raz w tygodniu). 

 

 

 

 

 

 



Wychowawca zobowiązuje się do: 

1. Zapoznania Rodziców z obowiązującymi dokumentami i procedurami szkolnymi.  

2. Wspierania Rodziców w procesie dydaktyczno wychowawczym. 

3. Informowania Rodziców o postępach dziecka.  

4. Udzielania rad na prośbę Rodzica w sytuacjach problemowych: dydaktycznych i 

wychowawczych.  

Ustalenia końcowe: 

1. Za rozwój ucznia i jego funkcjonowanie w szkole odpowiedzialni są Rodzice  dziecka. 

2. Wychowawca jest osobą wspomagającą pracę wychowawczą Rodziców. 

3. Wszystkie informacje dotyczące problemów uczniów w klasie poruszane na 

zebraniach bądź indywidualnych spotkaniach z rodzicami objęte są tajemnicą klasy.  

4. Na zebrania bądź inne spotkania z wychowawcą mają prawo przyjść jedynie Rodzice 

lub  Opiekunowie Prawni dziecka.  

5. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice kierują kolejno 

do: WYCHOWAWCY KLASY, PEDAGOGA SZKOŁY, DYREKTORA, RADY 

PEDAGOGICZNEJ ORGANU NADZORUJĄCEGO SZKOŁĘ.  

6. Kontrakt obowiązuje obie strony.  

7. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim 

ustaleń. 

8. Rozwiązanie następuje z ostatnim dniem roku szkolnego 2012/2013. 

 

Podpis rodzica:       Podpis wychowawcy: 

  

 

Krzymów,………………………………………… 

 


