
PROGRAM WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI 
 

 

 

 

„Wychowanie – wspólna sprawa” 
Tylko pełna współpraca rodziców ze szkołą daje efekty wychowawcze. Nieporozumienia 

między tymi stronami podświadomie są wykorzystywane przez uczniów, co niszczy proces 
wychowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program na potrzeby  
Szkoły Podstawowej nr 3  

im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku



 
 

 

WSTĘP 

 

Szkoła jest częścią społeczności, uczniowie są dziećmi swoich rodziców, którzy mają 
największy wpływ na ich wychowanie i są za to wychowanie odpowiedzialni. Zadaniem 
szkoły jest wspieranie rodziców w tym niezwykle istotnym działaniu. 

Rodzice są naturalnymi sojusznikami szkoły i nauczycieli. Jednak partnerska 
współpraca wymaga wysiłku zarówno od nauczycieli, jak i rodziców. Po pierwsze – i dyrektor, 
i nauczyciel, i rodzic muszą jej chcieć. Po drugie – muszą określić jasne zasady jej 
funkcjonowania. 

Tworzenie partnerstwa jest procesem, w który zaangażowane są wszystkie strony i 
który wszystkim stronom stawia wysokie wymagania. Partnerski charakter relacji osiąga się 
dzięki wspólnemu działaniu. Nasz program ma na celu ułatwienie tego procesu poprzez 
określenie działań dotyczących poprawy współpracy szkoły z rodzicami. 

Program ten powstał na bazie doświadczeń z wcześniejszych lat praktyki 
wychowawczej oraz na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców w grudniu 2006 
roku oraz przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013. Tak, więc bezpośrednim 
materiałem na bazie, którego powstał ten dokument, były propozycje samych rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CELE PROGRAMU 

 

1. Pozyskanie i aktywizowanie rodziców do partnerskiej współpracy na rzecz dziecka i 

szkoły. 

2. Ustalenie jasnych zasad współpracy możliwych do zaakceptowania we wzajemnych 

relacjach rodzic – nauczyciel. 

3. Ukazywanie korzyści tej współpracy dla ucznia, rodzica, nauczyciela. 

4. Wzbogacenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości oferowanych usług przez 

szkołę przy współudziale rodziców. 

5. Promocja szkoły w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. 

 

ZASADY OWOCNEJ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

1. Zasada partnerstwa (równorzędne prawa i obowiązki). 

2. Zasada wielostronnego przepływu informacji. 

3. Zasada jedności oddziaływań (konieczność realizowania zgodnych ze sobą celów 

wychowawczych). 

4. Zasada pozytywnej motywacji (dobrowolny i chętny udział we współdziałaniu obu 

grup). 

5. Zasada aktywnej i systematycznej współpracy. 

 

Źródło: M. Łobocki, Poradnik wychowawcy klasy, WS i P, Warszawa 1985 

 

 



 

 

 

 

 

 

FUNKCJE SZKOŁY WOBEC RODZICÓW 

 

1. Wspomaganie działań wychowawczych rodziców: 

 Systematyczne informowanie o postępach w nauce i w zachowaniu dziecka w 
szkole; 

 Zbieranie informacji o zachowaniu ucznia w domu; 

 Przekazywanie wiedzy pedagogicznej uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, 
możliwości i powinności. 

2. Integrowanie zabiegów dydaktyczno- wychowawczych: 

 rzetelna informacja o programach nauczania, metodach pracy, o kryteriach i 
wszechstronności oceniania; 

 uzgadnianie sposobów reagowania na bodźce, zadania, wspomagania w domu 
i w szkole; 

 uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie 
realizowanych w domu i w szkole; 

 zaangażowanie rodziców w działania opiekuńcze w czasie uroczystości, imprez 
szkolnych wynikających z planu pracy; 

 włączenie rodziców w wychowanie dzieci poza domem poprzez imprezy 
integracyjne (np.: Wigilia, mecze, festyny itp.) 

3. Wspieranie rodziców poszukujących pomocy: 

 przeprowadzanie diagnozy środowiska rodzinnego; 

 rozpoznawanie potrzeb ucznia i rodziny, integrowanie działań zaradczych; 

 informowanie o prawach w dziedzinie oświaty; 

 poszukiwanie przyczyn trudności w nauce i niewłaściwego zachowania ucznia 
oraz sposobów reagowania na nie; 



 organizowanie różnych form pracy pozalekcyjnej; 

 organizowanie doradztwa psychologicznego, pedagogicznego, 
logopedycznego i metodycznego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

1. Indywidualne kontakty rodziców z: 
 wychowawcą; 
 nauczycielem; 
 pedagogiem szkolnym; 
 psychologiem; 
 logopedą; 
 dyrektorem szkoły; 
 wychowawcą świetlicy; 
 bibliotekarką; 
 pielęgniarką; 
 stomatologiem; 
 pracownikiem administracji, obsługi. 

2. Spotkania z rodzicami. 
3. Ciągła i bezpośrednia wymiana informacji za pomocą elektronicznego dziennika 

lekcyjnego. 
4. Wybór i praca Oddziałowych Rad Rodziców. 
5. Wybór i praca w Radzie Rodziców. 
6. Udział rodziców w zajęciach otwartych. 
7. Organizowanie imprez z udziałem uczniów i ich rodziców. 
8. Spotkania ze specjalistami ds. zagrożeń i patologii społecznej. 
9. Opiniowanie i współtworzenie przez rodziców dokumentów szkolnych. 
10. Prowadzenie sondaży i wywiadów za pomocą kwestionariusza ankiety w celu 

pozyskania informacji – jak rodzice postrzegają szkołę. 



11. Korzystanie z umiejętności, możliwości i dyspozycji czasowych rodziców w pracy na 
rzecz szkoły. 

12. Informowanie rodziców o sukcesach i problemach szkoły poprzez lokalną telewizję, 
prasę, Internet oraz tablice informacyjne, wystawę dyplomów i pucharów itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁOŻENIA WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI 

 

1. Budować współpracę na pozytywnych doświadczeniach i dobrych emocjach, unikając 
wzbudzenia w rodzicach, tak jak i w nauczycielach poczucia winy, wstydu czy 
bezradności. 

2. W rozwiązywaniu konfliktów stosować zasadę zamianę walki na współpracę. 

3. Założyć, że za współpracę odpowiedzialni są zarówno rodzice, jak i nauczyciele. 

4. Przyjąć zasadę kulturalnego odnoszenia się do siebie (w przypadku agresywnego 
zachowania się rodziców wobec nauczyciela, ma on prawo przerwać rozmowę i na 
odwrót). 

5. Założyć, że rozmowy z rodzicami dotyczące postępów ucznia w nauce i w zachowaniu 
powinny odbywać się na terenie szkoły (nauczyciel ma prawo do odmowy udzielania 
takich informacji przez domowy telefon lub w trakcie przypadkowego spotkania np. 
na ulicy, w sklepie, czy też w trakcie dyżuru pełnionego na korytarzu podczas przerw 
międzylekcyjnych). 

6. W sprawach problemowych zachować drogę służbową, tzn. nauczyciel – 
wychowawca – dyrektor szkoły. 

7. Przyjąć zasadę, że wysoka jakość współpracy z rodzicami, to jeden z ważniejszych 
aspektów zarządzania szkołą przez dyrektora. 

 

I. Przyjazna edukacja rodziców 



 

ZADANIA ŹRÓDŁO INFORMCJI 
1. Możliwość korzystania z porad pedagoga, 

psychologa i logopedy szkolnego. 
 

2. Organizowanie spotkań z pedagogiem, 
psychologiem i logopedą według harmonogramu 
ich pracy oraz innymi specjalistami (według 
potrzeb). 

 
3. Udostępnianie rodzicom księgozbioru szkolnego 

 
 

4. Prowadzenie prelekcji i zajęć warsztatowych dla 
rodziców przez wychowawców i specjalistów. 

 

Dzienniki pracy pedagoga, 
psychologa i logopedy 
 
Harmonogram pracy pedagoga, 
psychologa, logopedy 
 
 
Karta wypożyczeń 
 
 
 
Tematyka zebrań z rodzicami. 

 

 

II. Informowanie rodziców o postępach uczniów i sukcesach szkoły 

 

ZADANIA ŹRÓDŁO INFORMACJI 
1. Systematyczne dokumentowanie zebrań z 

rodzicami 
 
 

2. Prowadzenie statystyki uczestnictwa rodziców w 
zebraniach ogólnych. 
 
 

3. Współtworzenie strony internetowej przez 
rodziców. 
 

4. Prezentowanie aktualnych informacji dotyczących 
organizacji roku szkolnego, wyników nauczania, 
sukcesów uczniów i szkoły. 
 

5. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły: 
Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, 
Program Profilaktyki, WSO, PSO. 

Elektroniczny dziennik 
lekcyjny, tematyka zebrań 
z rodzicami 
 
Elektroniczny dziennik 
lekcyjny, tematyka zebrań 
z rodzicami 
 
Strona internetowa szkoły 
 
 
Tablice informacyjne, strona 
internetowa szkoły, gabloty, 
listy gratulacyjne 
 
Elektroniczny dziennik 
lekcyjny, tematyka zebrań 
z rodzicami 



 
 

 

III. Włączenie rodziców w życie szkoły 

 

ZADANIA ŹRÓDŁO INFORMACJI 
 
1. Realizacja programów profilaktycznych, w 

których wymagane jest uczestnictwo rodziców. 
 

2. Udział rodziców w uroczystościach szkolnych i 
klasowych. 

 
3. Przeprowadzanie ankiet wśród rodziców, 

uczniów i nauczycieli diagnozujących potrzeby 
szkoły i wzajemne oczekiwania. 
 

4. Przestrzeń szkoły przyjazna dla rodziców – 
wydzielone miejsce, gdzie rodzice mogą znaleźć 
materiały profilaktyczne i informacje. 
 

5. Opiniowanie planów pracy wychowawców 
klasowych i programów opracowywanych w 
szkole. 
 

6. Integracja pracy Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego z zachowaniem płynności 
przekazywania kompetencji i doświadczeń. 
 

7. Angażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły i 
klasy 

 
Sprawozdania nauczycieli 
realizujących program. 
 
 
Elektroniczny dziennik lekcyjny, 
kronika szkoły. 
 
Kwestionariusze i analiza ankiet. 
 
 
 
 
 
 
 
Elektroniczny dziennik lekcyjny, 
tematyka zebrań z rodzicami 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie wychowawcy klasy. 

 

 

IV. Współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowanie i rozwój dziecka 

 

ZADANIA ŹRÓDŁO INFORMACJI 
1. Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach, 

szkoleniach i zajęciach warsztatowych, 
Zaświadczenia o uczestnictwie, 
protokoły z posiedzeń Rady 



rozwijających umiejętności komunikowania się z 
rodzicami. 

 
2.  Zachęcanie rodziców do współpracy z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 
 

3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych z 
pomocą Policji, Straży Miejskiej i Kuratora 
Sądowego. 

Pedagogicznej 
 
Elektroniczny dziennik lekcyjny 
 
Dziennik pedagoga, psychologa 
szkolnego 

 

 

 

 

 

 

 

V. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów i rozwiązywania problemów 
uczniowskich 

 

ZADANIA ŹRÓDŁO INFORMACJI 
1. Odbiór dzieci przez rodziców z popołudniowych 

imprez szkolnych i klasowych. 
 

2. Skrzynka problemowa dla uczniów i rodziców. 
 

3. Zobowiązanie rodziców dziecka do przekazania 
informacji na temat zmian w danych osobowych 
oraz sytuacji zdrowotnej, mającej wpływ na 
funkcjonowanie dziecka w szkole. 
 

4. Zobowiązanie rodziców dziecka do 
systematycznego informowania i 
usprawiedliwiania nieobecności oraz 
potwierdzania podpisem informacji 
przekazywanych przez wychowawcę klasowego 
i nauczycieli. 
 

Korespondencja za pomocą 
elektronicznego dziennika 
lekcyjnego 
 
Pedagog szkolny 
 
 
Elektroniczny dziennik lekcyjny 
 
 
 
 
Elektroniczny dziennik lekcyjny 
 
 
 
 



5. Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz 
bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza 
nią. 

 
Elektroniczny dziennik lekcyjny 
 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY 

1. Rodzice uczniów zdobywają wsparcie emocjonalne, wiedzę pedagogiczną 
i psychologiczną ze strony wychowawców i specjalistów działających na terenie 
szkoły. 

2. Rodzice dzielą się z wychowawcami i innymi nauczycielami swoimi problemami 
wychowawczymi, dydaktycznymi oraz spostrzeżeniami dotyczącymi ich 
rozwiązywania. 

3. Rodzice chętnie uczestniczą w życiu szkoły wspierając ją w różnych formach 
działalności. 

4. Rodzice na bieżąco, od wychowawców klas, uzyskują informacje o postępach 
w nauce i funkcjonowaniu ich dziecka w klasie i szkole. 

5. Wychowawcy, na podstawie informacji od rodziców, uzyskują pełny obraz 
osobowościowy wychowanków, podczas pobytu uczniów w szkole. 


