
Kontrakt między rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka 

a wychowawcą klasy III SP im. M. Kopernika w Krzymowie  
 

Zasady wzajemnego komunikowania: 

1. Rodzice/opiekunowie i wychowawca są równoprawnymi partnerami. 

2. Problemy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze dziecka powinny być rozwiązywane wspólnie 

w atmosferze szacunku i partnerstwa   

3. Nie podważamy wzajemnie swojego autorytetu w oczach dziecka. 

4. Uwagi dotyczące dziecka są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyki. Uwagi te dotyczą faktów,               

a nie subiektywnych osądów dotyczących dziecka. 

Zakres obowiązków Rodziców/Opiekunów: 

1. Aktualizowanie wszystkich danych. 

2. Zapoznanie się z dokumentami szkoły dostępnymi w bibliotece i na stronie internetowej szkoły 

www.zskrzymow.pl. 

3. Systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy – możliwość spotkań w każdą pierwszą wolną 

środę miesiąca o godz. 15.30 – 16.30. 

4. Udział w zebraniach klasowych. W przypadku nieobecności Rodzic/ Opiekun powinien zapoznać się 

we własnym zakresie z omawianą tematyką i poczynionymi ustaleniami. Nieobecność Rodzica/ 

Opiekuna jest jednoznaczna z akceptacją decyzji podjętych na zebraniu. 

5. 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. 

6. Systematyczne przeglądanie zeszytów dziecka, podpisywanie ocen i informacji, analizowanie 

postępów dziecka w nauce. 

7. Nadzorowanie, wspieranie dziecka podczas odrabiania prac domowych. 

Zakres obowiązków wychowawcy: 
1. Zapoznawanie Rodziców/Opiekunów prawnych z obowiązującymi dokumentami  i procedurami 

szkolnymi. 

2. Wspieranie Rodziców/Opiekunów prawnych w procesie wychowawczym. 

3. Informowanie Rodziców/Opiekunów prawnych o postępach dziecka.  

4. Wypracowanie, wspólnie z rodzicami (i jeśli to konieczne ze specjalistami), najbardziej efektywnych 

sposobów pomocy dziecku w celu przezwyciężania trudnościami w nauce. 

Ustalenia końcowe: 

1. Wychowawca jest osobą wspomagającą pracę wychowawczą Rodziców/Opiekunów prawnych. 

2. Rodzice/Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową w przypadku zniszczenia przez 

dziecko mienia szkoły bądź mienia innego dziecka. 

3. Wszystkie informacje dotyczące problemów dzieci w danej klasie poruszane na zebraniach bądź 

indywidualnych spotkaniach z rodzicami objęte są tajemnicą klasy. 

4. Nie uzyskujemy informacji od wychowawcy o dziecku poza szkołą, na korytarzu, podczas zajęć. 

5. Wychowawca ma obowiązek wezwać telefonicznie Rodzica/Opiekuna prawnego dziecka w chwili 

zauważenia objawów choroby. 

6. Wychowawcy nie wolno podawać lekarstw choremu dziecku. Chore dzieci powinny zostać w domu. 

7. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice kierują kolejno do: 

wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora, organu nadzorującego szkołę. 

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

9. Kontrakt ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia roku szkolnego 2012/13.  

http://www.zskrzymow.pl/

