
Kontrakt 

 

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

uczniem……………………………, a wychowawcą klasy III a Bożeną Rosińską  

         

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: 

 Systematycznego kontaktowania się z wychowawcą klasy – możliwość spotkań w każdą 

pierwszą środę miesiąca o godz. 15.30 – 16.30. 

 Respektowania wyznaczonych terminów spotkań rodzicielskich (w przypadku 

nieobecności, skontaktowanie się z wychowawcą w przeciągu tygodnia od terminu 

odbytego spotkania). 

 Usprawiedliwiania nieobecności dziecka w przeciągu 14 dni od momentu pojawienia się 

dziecka w szkole. W przypadku absencji dziecka przekraczającej 7 dni poinformowania 

wychowawcy o powodzie nieobecności. 

 Systematycznego wglądu do zeszytów przedmiotowych dziecka, a także do analizowania 

jego postępów w nauce. 

 Kontrolowania uczestnictwa dziecka w dodatkowych zajęciach wyrównawczych. 

Uczeń zobowiązuje się do: 

 Respektowania przepisów szkolnych ujętych w Statucie. 

 Regularnego oraz punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne (w tym zajęcia 

wyrównawcze i  zajęcia z pedagogiem). 

 Właściwego zachowania zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i podczas przerw. 

 Systematycznego odrabiania zadanych prac domowych. 

Wychowawca zobowiązuje się do: 

 Umożliwienia uczniowi korzystania z zajęć dodatkowych. 

 Wspomagania rozwoju dziecka przez organizowanie spotkań z pedagogiem szkolnym. 

 Służenia radą rodzicowi w sytuacjach problemowych: wychowawczych oraz 

dydaktycznych. 

 Regularnego informowania rodzica o frekwencji i postępach dziecka w nauce. 

 Wsparcia rodzica w procesie wychowawczym. 

Ustalenia końcowe: 

 Wychowawca jest osobą, którego zadaniem jest wspomaganie pracy wychowawczej 

rodziców. 

 Kontrakt może ulec modyfikacjom, w zależności od potrzeb, gdy zgodę na to wyrażą 

strony. 

 Szkoła skieruje sprawę do odpowiednich instytucji, w sytuacji kiedy rodzic nie 

wywiązuje się z zawartych w kontrakcie ustaleń, co skutkuje zaniedbaniem dziecka. 

 Za funkcjonowanie dziecka w szkole odpowiedzialni są rodzice. 

 Kontrakt jest sporządzony w 3 egzemplarzach. 

 

Podpis rodzica: 

 

 

Podpis ucznia: 

Podpis wychowawcy: 

 

Podpis pedagoga: 

Krzymów,………………………………………… 
 


