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„Chciałem zmienić świat.  
Doszedłem jednak do wniosku,  

że mogę jedynie zmieniać  

samego siebie”   

     Aldous Huxley  
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WIERSZYK: 

 „Johnny był zdrowy i wesoły, lecz musiał pójść 

do szkoły i dziać zaczęło się coś złego.  

Matka, tak niegdyś dlań łaskawa, teraz się 

gniewa, krzyczy, łaje. Codziennie z matką jest 

przeprawa, bo Johnny dwóje wciąż dostaje.  

Ojciec, gdy wraca z pracy, zaraz od progu  

o oceny pyta. Niemały z tego jest ambaras  

i nieraz boli pupa zbita.  

 Tak oto, szkoła, zważcie sami niszczy więź 

dziecka z rodzicami.              (Annabell Godman) 
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Współpraca jest jednym  
z najtrudniejszych wymiarów  
relacji międzyludzkich.  

 Jest trudnym obszarem, gdyż  
wymaga rezygnacji z celów  
własnych, podrzędnych  
na rzecz celu nadrzędnego.  

W procesie kształcenia i wychowania  
dziecka nadrzędnym celem jest rozwój 
osobowościowy ucznia.  

 

 Dlatego też, w imię dobra dziecka, nie tylko 
nauczyciele, ale także rodzice powinni zabiegać  
o wzajemne dobre relacje, nawet wtedy,  
gdy nie jest to łatwe i proste.  
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PO CO SZKOLE RODZICE? PONIEWAŻ 

ISTNIEJE WSPÓLNY CEL DZIAŁAŃ: 

 Zarówno rodzicom, jak i nauczycielom  
zależy na rozwoju dziecka. 

 Rodzice ponoszą odpowiedzialność  
za opiekę i wychowanie dziecka  
i nie są z niej zwolnieni,  
gdy posyłają je do szkoły. 

 Szkoła uczy i wychowuje,  
a w tym procesie niezwykle  
istotne są jednolite zasady  
postępowania nauczycieli, jak i rodziców.  

 Znajomość oczekiwań rodziców to ważna 
informacja dla szkoły planującej swoje zadania. 

 

http://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-careers/career-profiles/child-psychologist


 Rodzice wywierają ogromny wpływ  

na przyswajanie przez dzieci wartości, 

przekonań, zasad postępowania  

– szkoła dopełnia działanie domu. 

 Bez współpracy z rodzicami, szkoła nie poradzi 

sobie z takimi problemami jak agresja, absencja 

uczniów na zajęciach szkolnych, alkohol i inne. 

Profilaktyka uzależnień czy przemocy  

realizowana w szkole musi obejmować                

także działania rodziny. 

 Szkoła może pomóc rodzicom  

w ich kłopotach wychowawczych. 

 Rodzice mogą pomóc szkole  

w jej kłopotach organizacyjnych. 
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Opinia rodziców o szkole jest pożyteczną 

informacją i służy poprawie jakości pracy 

szkoły. Rodzice mają prawo do wyrażania 

swojej opinii o szkole. 

Wśród rodziców jest wielu  

fachowców, z których  

wiedzy i umiejętności  

szkoła może korzystać. 

 Integracja rodziców w szkole przyczynia 

się do większej integracji dzieci. 
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Działania, które  

oferuje szkoła                                                  

dla rodziców                                                     

w celu  

podwyższenia                                                 

ich kompetencji  

wychowawczych: 

 

STRATEGIE INFORMACYJNE 

STRATEGIE EDUKACYJNE 

STRATEGIE INTERWENCYJNE 

 



 

Strategie informacyjne 

  Bardzo ważne jest to, by rodzice                            
uczestniczyli w spotkaniach                              
organizowanych dla nich                                
cyklicznie w szkole. Spełniają                               
one funkcję informacyjną i pomagają znaleźć                                         
rodzicom odpowiedź na różne nurtujące ich 
tematy, nie tylko związane z ocenami                         
i zachowaniem dzieci.  

 Pani Dyrektor szkoły w Łubnianach organizuje 
tego typu spotkania przy współpracy innych 
nauczycieli i specjalistów np. psychologa lub 
pedagoga, którzy również są obecni pełniąc 
swoje dyżury w czasie, gdy odbywają się 
spotkania wychowawców z rodzicami. 
 



 

Strategie informacyjne 

 
 Dzięki takim spotkaniom rodzice                                

mogą pozyskać różne przydatne                           
informacje, usprawnić swoje kompetencje 
wychowawcze, omówić nurtujące ich sprawy 
związane  z zachowaniem i nauką swojego 
dziecka, dowiedzieć  się więcej na temat tego, 
jak ich dziecko funkcjonuje w szkole,                    
a także spotkać się z nauczycielami i z innymi                 
rodzicami i wymienić się informacjami,                
uwagami, spostrzeżeniami, omówić trudności,             
poradzić się, pochwalić czy pożalić. 

 Takie spotkania są ważne dla integracji rodziców            
ze szkołą, nauczycielami, ale także z innymi 
rodzicami. 



Strategie edukacyjne 

 Ich celem jest pomoc w rozwijaniu                         
ważnych umiejętności psychologicznych                    
i społecznych rodziców. Pamiętajmy, że wszyscy 
jesteśmy ludźmi, a ludzie pomimo posiadanej 
wiedzy mają prawo popełniać wiele błędów z po-
wodu braku umiejętności psychospołecznych. 

 Błędy te rzutują na proces wychowawczy, 
wywołując zaburzenia umiejętności społecznych 
dzieci. Podstawę działań stanowią formy pracy 
grupowej, które integrują i wzmacniają poczucie 
wspólnoty zespołu. Wszystkie te działania mają 
charakter warsztatów, mogą mieć formę zdalną. 
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Obszar edukacyjny 

 Dotyczy przede wszystkim przekazywania 

rodzicom przez nauczyciela informacji zwrotnej 

dotyczącej następujących aspektów: 

A) Dydaktycznego, czyli informacji o: 

 wiedzy i umiejętnościach edukacyjnych ucznia, 

 sukcesach, możliwościach, ponadprzeciętnych 

umiejętnościach, 

 trudnościach (np. w relacjach  

z rówieśnikami, w uczeniu się); 
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B) Wychowawczego - dotyczącego wspierania 

przez nauczycieli działań i zamierzeń 

wychowawczych rodziców, ale także konkretnej 

pomocy rodzicom znajdującym się w trudnej 

sytuacji (np. rozwód rodziców, praca jednego         

z rodziców za granicą, poważna                  

choroba lub śmierć  bliskiego                             

członka rodziny, trudności                    

wychowawcze, trudności                                    

finansowe itp..).  



Strategie interwencyjne 

 To konsultacje indywidualne  

lub zdalne pełniące formę                               

doraźnej pomocy w sytuacjach                             

powstania wątpliwości wychowawczych                      

u rodziców i w sytuacjach trudnych 

wychowawczo dla nauczyciela – bardzo ważna 

jest tu otwartość obu stron na stworzenie 

możliwości spotkania się lub porozmawiania         

w zdalnej formie w czasie dogodnym zarówno 

dla rodzica, jak i nauczyciela.  
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 Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach 
organizowanych dla rodziców, które mogą 
odbywać się również zdalnie, np. poprzez 
wideokonferencję lub rozmowę grupową online; 

Wspólne przepracowywanie zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem klasy i szkoły; 

 Umawianie się na zasady kontaktów  
rodzic – nauczyciel; 

 Prowadzenie otwartych rozmów; 

 Dokładna dokumentacja postępów  
dydaktyczno – wychowawczych  
ucznia przez nauczyciela. 

 

Inne drogi budowania dobrych  

relacji rodziców z nauczycielami: 
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Systematycznie prowadzone  

zajęcia otwarte: 
 Pozwalają rodzicom obserwować  

dziecko i postrzegać je na tle klasy, 

 są bardzo dobrym materiałem do dyskusji  
z nauczycielem na temat sfer działalności ucznia,  
nad którymi należy popracować, 

 dają nauczycielowi możliwość ukazania toku 
metodycznego opracowywania trudnych dla dzieci   
i rodziców zagadnień metodycznych  np. zagadnień 
matematycznych – wskazują rodzicom jak można 
pracować z dzieckiem w domu,  

 ukazują niejednokrotnie trudną  
rzeczywistość szkolną. 

 Lekcje interaktywne, w których czynny udział biorą 
rodzice integrują zespół klasowy. 
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Wspólne przepracowywanie zagadnień 

związanych z funkcjonowaniem  klasy  i szkoły: 

 Rodzice są bardzo ważni w naszej szkole. Zawsze 
mają prawo i mozliwość do wyrażania własnego 
zdania na temat zagadnień wychowawczych 
dotyczących ich dziecka.  

Mają możliwość, by porozmawiać  z wychowawcą,            
z innymi nauczycieami, z pedagogiem, 
psychologiem i Panią Dyrektor  o tym co ich 
niepokoi, co ich zdaniem należałoby zmienić.  

 Rodzice mogą swoimi wskazówkami                            
zwrócić uwagę na ważne kwestie                                      
i przyczynić się do poprawy                             
funkcjonowania szkoły.  

 To ważne, by rodzice i nauczyciele wspólnie 
uczestniczyli w procesie wychowania. 
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Umawianie się na zasady kontaktów 

rodzic – nauczyciel: 

 Nie każdy czas i miejsce jest dobrym czasem         

i miejscem na kontakt rodzica z nauczycielem. 

 Nauczycielom trudno rozmawia się z rodzicami 

np. podczas dyżuru na przerwie, gdy 

jednocześnie muszą czuwać nad 

bezpieczenstwem dzieci przebywających na 

korytarzach. Nie zawsze też mogą odbierać 

telefony od rodziców po pracy. 

Wielokrotnie problemy wynikają  

z „nieumawiania” się na pewne  

normy i zasady wzajemnych relacji.  



Umawianie się na zasady kontaktów 

rodzic – nauczyciel: 

 Dobrze jest ustalić z nauczycielami                         

na początku współpracy reguły, które będą 

obowiązywały podczas wszystkich spotkań, 

rozmów, konsultacji indywidualnych, tworząc          

w ten sposób klimat zaufania i bezpieczeństwa. 
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Prowadzenie  rozmów 

 z nauczycielami: 

 Większość rodziców słysząc, że jest zaproszona            
do szkoły lub poroszona o zdalną rozmowę                        
z wychowawcą odczuwa zupełnie niepotrzebnie strach, 
poddenerwowanie, niepokój czy wręcz złość.  

 Ciekawą propozycją jest umówienie się z nauczycielami 
na tak zwane „dobre rozmowy”, czyli rozmowy, na które 
przychodzą lub w których zdalnie uczestniczą rodzice po 
to, aby usłyszeć tylko dobre informacje na temat 
własnego dziecka.  

 Budowanie poczucia wsparcia jest niezwykle istotne  
w przypadku rodziców, którzy są narażeni  
na doświadczanie uczucia, iż niedostatecznie  
wywiązali się z roli rodzica. 

 Dobre rozmowy to również nie narzekanie na istniejący 
stan rzeczy, ale konkretne merytoryczne sugestie 
dotyczące pracy z dzieckiem. 
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Prowadzenie otwartych  

rozmów rodziców  

z nauczycielami: 

 Wymiana opinii i różnica zdań  
pomiędzy rodzicem a nauczycielem                                      
może mieć pozytywny wpływ na proces wychowania.  

 Nauczyciel nigdy nie zastąpi rodzica, nawet jeśli            
posiada dużą wiedzę na temat wychowywania.  

 To rodzic jest tą osobą, która musi wziąć  
odpowiedzialność za proces wychowania.  

 Nauczyciel nie powinien go w tym wyręczać, ale za to 
wyzwalać w nim wszystkie siły potrzebne do sprostania 
roli rodzica.  

 Nauczyciel zamiast podawać od razu gotowe 
rozwiązania, może np. zapytać: Co Pan/i proponuje?        
Jak Pan/i myśli, co będzie najlepszą drogą do 
rozwiązania tego problemu? 
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Bariery w relacjach   

rodzice – nauczyciele: 

 Negatywne  doświadczenia z własnego dzieciństwa 

 Negatywne doświadczenia z innymi nauczycielami 

 Różnice w pojmowaniu procesu dydaktycznego  
i sposobów utrzymania dyscypliny 

 Traktowanie nauczyciela jako „konkurenta” rodziców 

 Nieliczenie się z opinią i możliwościami nauczyciela 

 Wyrażanie negatywnych opini na temat nauczyciela    
przy dziecku, podważanie autorytetu nauczyciela  

 Obawa przed wyrażeniem własnego zdania 

 Brak odpowiedniego „miejsca” i klimatu spotkania 

 Zbyt mała współpraca (ograniczanie się tylko                        
do wywiadówek) 



Bariery w relacjach  

rodzice –nauczyciele: 

 Zbyt małe zaangażowanie w sprawy szkoły 

 Postawa roszczeniowa 

 Bierność w trakcie spotkań 

 Brak wsparcia działań w procesie dydaktycznym 

 Przenoszenie odpowiedzialności  
za dziecko na nauczyciela 

 Brak odpowiedniej motywacji dla dziecka 

Opóźnione reakcje rodziców - interwencja 
dopiero na etapie poważnych trudności 

 Kwestionowanie wymagań i podejmowanych 
działań wychowawczych 



Zasady obowiązujące  w kontaktach  

z nauczycielami: 

 1. Miejscem rozmów                                           

rodzica z nauczycielami  

o sprawach dziecka  

jest szkoła. Można też                                             

w obecnych warunkach                          

rozmowę taką przeprowadzić zdalnie. 

 2. Spotkania z nauczycielami w szkole odbywają 

się w salach lekcyjnych lub pokoju 

nauczycielskim.  

 Nie powinno się udzielać informacji o uczniach 

na korytarzu szkolnym lub w trakcie dyżuru. 



3. Spotkania mają charakter: 

 

Zebrań z rodzicami,                                       

mogą być w formie online. 

Konsultacji indywidualnych                        

lub zdalnych. 

Zajęć edukacyjnych. 

Spotkań tematycznych  

i okolicznościowych. 

Zajęć otwartych. 
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 4. Spotkania odbywają się w ściśle 

określonych terminach. O terminach spotkań 

rodzice zostają powiadomieni na początku roku 

szkolnego (kalendarium roku szkolnego).  

O spotkaniu wychowawca może przypomnieć 

tydzień wcześniej np. przez e-dziennik. 

 5. Obecność rodziców na zebraniach            

lub spotkaniach online jest obowiązkowa.            

W przypadku nieobecności z ważnych przyczyn, 

rodzic jest zobowiązany do ustalenia 

indywidualnego kontaktu z wychowawcą                 

w terminie nie późniejszym  

niż 2 tygodnie od zebrania. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/legionowo/legionowo-nauka-zdalna-w-czasach-pandemii-koronawirusa-ktora-szkole-pochwalil-prezydent-zadrozny/&psig=AOvVaw1x7wEL3_OP3wRY4Epfqa1V&ust=1587133020707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCLnrOR7egCFQAAAAAdAAAAABAP


 6. W wyznaczonym czasie i wyznaczonych 

godzinach nauczyciel jest do dyspozycji 

rodziców.  

Plan konsultacji otrzymują rodzice  

na początku roku szkolnego. 

 7. W sytuacjach wyjątkowych możliwy  

jest dodatkowy kontakt nauczyciela  

z rodzicami, po wcześniejszym  

uzgodnieniu terminu. 

 8. Kontakt telefoniczny  

nauczyciel-rodzic,  

rodzic-nauczyciel  

jest możliwy w wyjątkowych,  

uzasadnionych sytuacjach. 



 9. W przypadku uchylania się                                           

od kontaktów rodzica z wychowawcą  

w przeciągu 2 miesięcy wzywa się  

rodzica przez sekretariat szkoły. 

 10. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji  

i funkcjonowania szkoły lub pracy konkretnego 

nauczyciela rodzice zgłaszają kolejno do: w/w 

nauczyciela, wychowawcy klasy, dyrektora 

szkoły, Rady Pedagogicznej, a w ostateczności 

dopiero do organu prowadzącego szkołę.  

 11. Rodzice powinni znać tę ścieżkę                              

i wspólnie z nauczycielami w trosce                                    

o poziom kontaktów i współpracy prze-               

strzegać zasad przyjętej procedury. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24400073,leniwego-nauczyciela-kijem-czyli-jak-rodzice-moga-dostac.html&psig=AOvVaw0xYs7qMx4D-h0q_arY5hQ0&ust=1587745083549000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjWwLf5_ugCFQAAAAAdAAAAABAD


Przed rozmową z nauczycielem warto 

zastanowić się: 

Co jest problemem? Jak go zdefiniować? 

Co chcielibyśmy osiągnąć, w jakim celu 
spotykamy się z nauczycielem? 

Co dla nas będzie w tej rozmowie 
najtrudniejsze, czego się obawiamy? 

Co możemy powiedzieć nauczycielowi         
o swoim dziecku,                                             
o co chcemy zapytać                               
nauczyciela? 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.ngodkrywca.pl/artykuly/problemy-z-nauka&psig=AOvVaw1P2L20-BtnujKhWotjlLKC&ust=1587742669061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNit_b3w_ugCFQAAAAAdAAAAABA7


W czasie rozmowy                                          

na temat trudnej sytuacji                       

warto: 

 Zachować spokojną postawę. 

 Być szczerym i otwartym                                           
w kontakcie z nauczycielem. 

 Podawać fakty - nie uogólniać, nie wracać               
do zamierzchłej przeszłości, koncentrować się                                             
na aktualnie rozpatrywanej sprawie. 

 Przedstawić swoje osobiste  
ustosunkowanie do sytuacji, starając się jednak 
wysłuchać relacji ze strony nauczyciela. 

 Nie oczekiwać gotowych rozwiązań. 



Wysłuchać wypowiedzi                

nauczyciela.  

Okazać zrozumienie                                   

dla jego opinii nawet                                           

w sytuacji, gdy się z nią                                    

nie zgadzamy. 

Podzielić się własną opinią                                                                         

i przedstawić swój punkt widzenia. 

Pamiętać o komunikacji niewerbalnej. 

W rozmowie warto: 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.zspoligraf.pl/rada-rodzicow&psig=AOvVaw1P2L20-BtnujKhWotjlLKC&ust=1587742669061000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNit_b3w_ugCFQAAAAAdAAAAABAE
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1. Narzędzia wykorzystywane  

do współpracy z rodzicami : 

Wywiadówki inaczej zwane zebraniami  rodziców, 
które organizowane są zazwyczaj nie częściej niż 
4 –5 razy w ciągu roku szkolnego, a na celu mają 
omówienie różnych spraw organizacyjnych klasy, 
osiągnięć szkolnych uczniów i napotykanych   
przez nauczycieli trudności w toku nauczania                
i wychowania.  

 Spotkania towarzyskie, umożliwiające lepsze 
poznanie przez rodziców panującej                        
w szkole atmosfery, a organizowane              
najczęściej z okazji uroczystości                               
i imprez klasowych lub ogólnoszkolnych, 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.wejherowo.pl/artykuly/kiermasz-swiateczny-w-szkole-podstawowej-nr-6-a6200.html&psig=AOvVaw3DM7dPRSpcZ8PmiEfPRebe&ust=1587743192153000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCi-q7y_ugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.zsi1.internetdsl.pl/o_szkole/kadra_pedag/publikacje/poradnik/z_rodzic_ko_zarz.htm&psig=AOvVaw0LfBiCEdWXctHYoOSkJzY-&ust=1587756684011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD0ksyk_-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


zebrania trójki klasowej bądź rady 
rodziców, najczęściej stosowane                  
przy organizacji różnego rodzaju imprez 
szkolnych czy klasowych, 

spotkania z ekspertem, odbywające się  
z udziałem specjalnie zaproszonej na nie 
osoby udzielającej rodzicom pomocy  
w sprawach wykraczających poza 
kompetencje zawodowe wychowawcy 
klasy, np. z psychologiem, policjantem itp. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/wywiadowka-na-6-rozwijamy-wspolprace-z-rodzicami&psig=AOvVaw0H25bTwqt7YwZ1_MJJiE4t&ust=1587742390664000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODmp7Hv_ugCFQAAAAAdAAAAABAO


SPOTKANIE  

Z EKSPERTEM: 

przybiera często formę:  

spotkań dotyczących trudności 
wychowawczych, w których mogą brać 
udział rodzice wszystkich uczniów danej 
klasy lub szkoły,  

spotkań poświęconych pedagogizacji 
rodziców, które mają miejsce na ogół  
w ramach spotkań ogólnoszkolnych,  
a ich przebieg może przybrać charakter 
prelekcji bądź konferencji.  

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.zs10suwalki.pl/zs10/index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D2426:2019-03-01-19-55-18%26catid%3D40:aktualnocisp%26Itemid%3D100&psig=AOvVaw3KbrgG-PfdkX4k6EqRYLQz&ust=1587745367032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC4wrv6_ugCFQAAAAAdAAAAABAK


 Zalicza się do nich:  

 dyżury konsultacyjno-dydaktyczne, cykliczne,  
np. raz w miesiącu lub raz na kwartał, w trakcie 
których rodzice mają możliwość zapoznania się 
z wymaganiami i oczekiwaniami nauczycieli  
oraz z sytuacją edukacyjną swego dziecka;  

 konsultacje indywidualne-wychowawcze,  
w trakcie których można wyjaśnić czy omówić 
trudności, sposoby pomocy, bądź konkretne 
działania ułatwiające uczniowi               
funkcjonowanie w szkole;  

 

Indywidualne formy współdziałania 

nauczycieli i rodziców 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://poradnia.terapeutyczna.waw.pl/wyklady-dla-rodzicow,194&psig=AOvVaw3KbrgG-PfdkX4k6EqRYLQz&ust=1587745367032000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC4wrv6_ugCFQAAAAAdAAAAABAP


 kontakty korespondencyjne,                        
polegające na pisemnym porozu-          
miewaniu się, może to być porozumiewanie się 
za pomocą dzienniczka ucznia, zeszytu 
korespondencji lub e-dziennika, który służy 
przede wszystkim informowaniu rodziców          
o otrzymywanych przez dziecko ocenach, 

 pisemne relacje o wynikach w zachowaniu  
i nauce ucznia, stosowane najczęściej  
w trakcie spotkań roboczych, czyli tzw. 
wywiadówek (są to przygotowane                 
wcześniej kartki z ocenami z poszczególnych 
przedmiotów nauczania oraz zachowania), 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://ask.fm/takemoments/answers/110450157271&psig=AOvVaw3cSp19-NOwTvEw19c7AxNQ&ust=1587751111559000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCL8u6P_-gCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://zawada.ugdebica.pl/aktualnosci/rozpocznij-prace-z-dzienniczkiem-72.html&psig=AOvVaw3mvF6Iv5bKs96bxkqbrU0_&ust=1587751387613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMim2eyQ_-gCFQAAAAAdAAAAABAN


 listy do rodziców, które                                            

mogą być otwarte,                                                      

o tematyce wychowawczej.  

 kontakty telefoniczne,                                                  

e-mailowe, czaty lub rozmowy online w ramach 

zdalnych form  wsparcia ucznia, mające  

na celu okolicznościową  

wymianę informacji o uczniu  

lub służące udzielaniu  

porad w sprawach                               

wychowawczych.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://slideplayer.pl/slide/822404/&psig=AOvVaw1jQRkC5fhhzk8ZkyZEtHHE&ust=1587750732465000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjWybeO_-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://mlsport.pl/list-nauczyciela-do-rodzica/&psig=AOvVaw1GVswClxpIpfZgroegEBy-&ust=1587750666227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID-q5mO_-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Różnorodność sposobów na usprawnienie 
kontaktu z rodzicami sprawia, że można 
wybrać najbardziej dogodne dla swojego 
środowiska, dopasowane do możliwości, 
odpowiadające na potrzeby szkoły  
i rodziców. Warto pamiętać, iż każda 
kolejna sposobność może przyczynić się 
do nawiązania relacji pomiędzy szkołą,  
a rodzicem, tym samym polepszenia 
sytuacji dziecka i jego wyników w nauce.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://indywidualni.pl/edustrefa/moc-edukacji-jak-budowac-relacje-wychowawca-rodzic&psig=AOvVaw1dIuhiDDPWuXccfP22kPUc&ust=1587751523090000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID5l7OR_-gCFQAAAAAdAAAAABAD


ZALETY I MOŻLIWOŚCI 

POSZCZEGÓLNYCH NARZĘDZI 

 Dziennik elektroniczny -                                 

Umożliwia bieżącą kontrolę                            

wyników nauki i frekwencji                                          

w szkole.   

 

Wywiadówki/konsultacje - Częste spotkania  

umożliwiają bieżące monitorowanie frekwencji    

i wyników nauczania. Jest to umożliwienie 

bezpośredniej współpracy rodzica, który może 

angażować się w pracę szkoły.  

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://katowice.twoje-miasto.pl/art-edukacja-i-szkolenia/bezplatny-dziennik-elektroniczny-vulcan-i-i127571&psig=AOvVaw1jIrpyAxne1vU4DZe20xRX&ust=1587751778570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiRuq-S_-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 Indywidualny kontakt - szybkie                                      
i bieżące rozwiązywanie                              
indywidualnego problemu  
z uczniem lub problemu,                                   
jaki wyniknął w szkole lub                                   
w klasie. Dobra współpraca z rodzicem.   

 

 Dzienniczki informacyjne ucznia - wszystkie 
zwolnienia, usprawiedliwienia są zawarte  
w jednym zeszycie (w razie potrzeby do 
wglądu), ułatwienie monitoringu nieobecności,  
szybka korespondencja z rodzicami.     

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://przedszkole1lomza.edupage.org/text/?text%3Dtext/text1%26subpage%3D3&psig=AOvVaw1dIuhiDDPWuXccfP22kPUc&ust=1587751523090000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID5l7OR_-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


Wspólna organizacja wycieczek, kiermaszy, 

imprez klasowych itp.-  integracja rodzica           

ze szkołą, klasą, wychowawcą, poczucie 

przynależności do społeczności szkolnej               

oraz zaangażowania w życie dziecka.  

Współpraca z pedagogiem i/lub psychologiem 

szkolnym – wspólne rozwiązywanie problemów 

z nauką, rodzinnych, emocjonalnych,                                     

kierowanie uczniów na dodatko-                        

we badania  np. do specjalisty,                        

możliwość uzyskania wsparcia. 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,53664,25306270,miedzy-rodzicem-a-nauczycielem-jak-prowadzic-konstruktywna.html&psig=AOvVaw3-yZr22cTjlM84w3HnkA0r&ust=1587752007580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDyvpiT_-gCFQAAAAAdAAAAABAK


Strona internetowa szkoły -  dostęp  
do bieżących informacji, dokumentacji 
szkolnej, również do pobrania.   

Pedagogizacja rodziców - warsztaty / 
spotkania dla rodziców - przekazywanie 
podstawowych zasad i reguł,   
umożliwienie kontaktu                                    
ze specjalistą, pomoc                                       
w zrozumieniu dziecka                                  
i jego rozwoju.   

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://odnswp.pl/rodzic-w-szkole/&psig=AOvVaw3SpjEgcBRUmi5HHda4q5Ih&ust=1588113125078000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjE07bUiekCFQAAAAAdAAAAABBu


 Rada Rodziców – wpływ na decyzje dotyczące 

uczniów, łatwiejsza współpraca,                        

większa motywacja rodziców do                    

współpracy, dawanie szansy na                          

zmianę, udział w budowaniu zasad,                      

reguł, możliwości rozwoju młodzieży.   

 Lekcje otwarte dla rodziców - otwartość             

wskazuje przejrzystość i troskę nauczycieli                           

o edukację dzieci,                                            

indywidualne                                                            

zbliżenie rodzica  

do problemów                                            

wychowawczych.   

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/3579,zamosc-tydzien-z-ok-ejem-w-sp-nr-7-lekcje-otwarte-dla-rodzicow-zdjecia&psig=AOvVaw2FXYHA_-omg50wqDM1WEhI&ust=1587752367189000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDy6cCU_-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.zspoligraf.pl/rada-rodzicow&psig=AOvVaw0LfBiCEdWXctHYoOSkJzY-&ust=1587756684011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD0ksyk_-gCFQAAAAAdAAAAABAP


 Należy pamiętać, iż ogniwem do wytworzenia 

owocnej, długotrwałej i szczerej współpracy 

pomiędzy szkołą, a rodzicem nie są tylko 

nauczyciele i opiekunowie uczniów.  

W tworzenie zasad współpracy i budowanie 

relacji może włączyć się także Dyrektor szkoły, 

pedagog i psycholog szkolny.  

 Elementy te mogą być źródłem informacji, 

wsparcia, mentoringu, wiedzy i kompetencji.  

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.ceneo.pl/14683248&psig=AOvVaw2EFsqFUNY7LytwclvFFVLg&ust=1587752549800000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiI756V_-gCFQAAAAAdAAAAABAM
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://zswasowo.superszkolna.pl/wiadomosci/242960/godziny-pracy-pedagoga-szkolnego-i-psychologa-w-roku-szkolnym-20&psig=AOvVaw1JNC7esca8iBOGRT2WYIRH&ust=1587752671381000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj9xtGV_-gCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

2. Zasady organizacji idealnego 

spotkania nauczyciela i rodziców  

 
Pomysł na „Wywiadówkę” pół żartem / pół serio:  

Składniki:  

 1 nauczyciel  

 Ok. 30 rodziców  

 15 ławek  

 30 krzeseł  

 1 kg dobrych chęci  

 50 dag uśmiechu  

 1 kg otwartości  
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https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://zdrowie.radiozet.pl/Ciaza-i-dziecko/Zdrowie-dziecka/Konflikt-rodzic-nauczyciel.-4-filary-dobrych-relacji-w-szkole&psig=AOvVaw2QcGWJoIQ_5qEA04OBiPfL&ust=1587755943969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiS9v6h_-gCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://palecpodbudke.blogspot.com/2017/09/zebranie-z-rodzicami-co-i-jak.html&psig=AOvVaw2QcGWJoIQ_5qEA04OBiPfL&ust=1587755943969000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiS9v6h_-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Drodzy Rodzice:  

  Zamiast krytykować pracę nauczyciela                
(np. „Nie powinna pani zadawać tyle do 
czytania”), opiszcie, co dzieje się w domu               
i szkole, co przynosi dobre efekty                        
(np. „Zauważyłem, że po przerwie ma więcej 
energii, lepiej mu idzie nauka, kiedy  robi sobie 
przerwę co 15 min.)  

 Ustalcie wspólnie plan działania                  
(„Proszę wytłumaczyć Małgosi                           
jeszcze raz ten temat, a ja dopilnuję,                         
by moja córka nie spędzała tyle                                   
czasu przed komputerem i lepiej 
przygotowywała się do lekcji).  
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BUDOWANIE  

ZAUFANIA 

 Budowanie wzajemnego                               
zaufania w relacji między                               
rodzicami a nauczycielem                                       
jest niezwykle istotne.  

 Równie ważne jest tworzenie                          
atmosfery sprzyjającej tej współpracy.  

 Kiedy rodzic chce porozmawiać z nauczycielem  
o sprawach trudnych dotyczących jego dziecka, 
nie powinien przeprowadzać takiej rozmowy  
na korytarzu szkolnym, po którym biegają inni 
uczniowie, czy podczas zebrania klasowego, 
kiedy obok siedzą inni rodzice. 
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Miejsce spotkania powinno  

stwarzać warunki do prowadzenia 

rozmowy w atmosferze zaufania.  

Może nim być na przykład sala lekcyjna 

(po zakończeniu zajęć szkolnych), pokój 

pedagoga czy psychologa lub jakieś inne 

miejsce w szkole umożliwiające 

przeprowadzenie indywidualnej rozmowy. 
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Ważnym elementem  
w budowie dobrych relacji  
jest zaangażowanie rodziców  
w "tworzenie środowiska przyjaznego dziecku". 
 
To środowisko przyjazne dziecku to między 
innymi ładne, estetyczne korytarze, sale lekcyjne 
oraz toalety. 
 
Wielu rodziców potrafi samodzielnie wykonać 
prace związane z upiększaniem szkoły  
i zapewne chętnie wykona opracowane  
przez siebie i wychowawcę propozycje. 
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 Przez "tworzenie środowiska  
przyjaznego dziecku" rozumie                                    
się również wspólne spotkania,  
dzieci, rodziców i nauczycieli.  

 

 

 Dzieci w każdym wieku lubią się bawić, dlatego 
tez dla ich rozwoju pożądane byłoby 
zorganizowanie spotkań, mających na celu 
radosne spędzanie czasu.  

 Nawet w czasie takich spotkań i o takim 
charakterze, w wyniku osobistych kontaktów 
następuje wzajemne poznawanie się, 
zrozumienie swoich oczekiwań i potrzeb. 
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Rodzice i nauczyciele powinni                  

być partnerami w budowaniu 

prawidłowych relacji z dziećmi – mieć 

motywację, umiejętności, możliwości   

oraz wierzyć w skuteczność  

i powodzenie podejmowanych         

działań. Partnerstwo wymaga                    

od nich wzajemnego                       

szacunku i zaufania. 
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 Szkoła powinna pomagać rodzicom, tworzyć jak 

najlepsze warunki rozwoju dzieci, poznawać 

oczekiwania uczniów i rodziców, realizować 

programy wychowawcze zgodne z wartościami 

uznawanymi w rodzinach i akceptowanymi przez 

rodziców, informować rodziców o postępach, 

sukcesach i problemach uczniów, uwzględniać 

propozycje rodziców.  

 Dzięki temu, jakość pracy szkoły  

i nauczycieli będzie się zmieniać  

na lepsze. 
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DZIĘKUJĘ  

ZA UWAGĘ  
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