
 

 

 

 

 

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

uczniem ……………… a wychowawcą klasy Panią ………………… w obecności pedagoga 

szkolnego 

 

Czas realizacji: 

II semestr roku szkolnego 2012/2013 

 

Rodzic zobowiązuje się do : 

• Regularnego kontaktu z wychowawcą klasy – raz w miesiącu na konsultację (pierwsza środa 

miesiąca godz.15.30) 

• Przestrzegania wyznaczonych terminów zebrań rodzicielskich (w przypadku nieobecności 

na zebraniu skontaktowanie się w przeciągu tygodnia od terminu odbytego spotkania w 

formie ustalonej z wychowawcą) 

• Terminowego usprawiedliwiania nieobecności tj. w przeciągu 14 dni od momentu 

pojawienia się dziecka w szkole 

• W przypadku przedłużającej się nieobecności (powyżej 1 tygodnia) poinformowania 

wychowawcy osobiście lub telefonicznie o przyczynie nieobecności 

• Codziennej kontroli zeszytów przedmiotowych i odrabiania prac domowych potwierdzając 

to własnoręcznym podpisem 

• Zadbania o odpowiednie przygotowanie ucznia do zajęć edukacyjnych (zaopatrzenie go w 

podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, odpowiednie przybory) 

• Kontrolowania systematycznego uczestnictwa dziecka w dodatkowych zajęciach 

wyrównawczych 

 

Uczeń zobowiązuje się do: 

• Regularnego i punktualnego uczęszczania na wszystkie zajęcia szkolne 

• Regularnego uczęszczania na zajęcia wyrównawcze i zajęcia z pedagogiem szkolnym 

• Systematycznego odrabiania prac domowych 

• Przestrzegania przepisów szkolnych zawartych w Statucie ZS 

• Odpowiedniego zachowania na zajęciach lekcyjnych i podczas przerw 

 

Wychowawca zobowiązuje się do: 

• Wspomagania rozwoju poprzez dodatkowe zajęcia z pedagogiem szkolnym 

• Systematycznego informowania o frekwencji i postępach dziecka w nauce 

• Wspomagania rodzica w procesie wychowania 

• Udzielania rad na prośbę rodzica w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, 

wychowawczych 

• Monitorowania uczestnictwa ucznia w zajęciach wyrównawczych 

• Umożliwienia rodzicowi kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i 

pedagogiem szkolnym 

 



 

Ustalenia końcowe: 

• Za rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w szkole odpowiedzialni są rodzice. 

• Wychowawca jest osobą wspomagającą pracę wychowawczą rodziców. 

• Kontrakt obowiązuje wszystkie strony. 

• Kontrakt można modyfikować w miarę potrzeb, za zgodą stron. 

• Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń. 

• Kontrakt sporządzono w 3 egzemplarzach, dla każdej ze stron. 

 

Podpis rodzica                                                                                                Podpis ucznia 

 

 

Podpis wychowawcy                                                                                 Podpis pedagoga 

 

 

Krzymów, …………………….. 

 

 


