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Cel główny:

Angażowanie rodziców i uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-
wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

– opracowanie przyjaznego i integrującego systemu współpracy,
– podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wielostronnym rozwojem dzieci, 

(zwiększenie zaangażowania rodziców w realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych szkoły),

–  pedagogizację,
– stwarzanie rodzicom możliwości do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,

(współudział rodziców w promocji szkoły),
– rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty pracy szkoły,
– stwarzanie uczniom możliwości do wyrażania opinii w kwestiach dla nich istotnych 

Wypracowanie przyjaznego klimatu współpracy opartego na partnerstwie i
rzeczywistym dialogu. 

Cele szczegółowe:

1. Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców oraz uczniów w stosunku do szkoły.
2. Uświadamianie rodzicom oraz uczniom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w 
stosunku do nich.
3. Współpraca w zakresie realizacji zadań szkoły.
4. Wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji wychowawczej i opiekuńczej.
5. Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

Procedury osiągania celów

Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców i uczniów w stosunku do szkoły.

Zadania Sposoby realizacji

zbieranie informacji poprzez:
- zapoznanie z oczekiwaniami 
zarówno rodziców jak i uczniów

- ankietowanie rodziców i uczniów wg harmonogramu prac
zespołów ds. ewaluacji 

- opiniowanie przedsięwzięć 
planowanych i realizowanych przez 
szkołę

zbieranie sugestii rodziców na temat przedsięwzięć 
planowanych do realizacji podczas spotkań z rodzicami, 
zebrań Rady Rodziców (protokoły z zebrań, działanie 
skrzynki pomysłów i rad ), uwzględnianie opinii uczniów 
podczas wspólnie przeprowadzanych debat,

Uświadamianie rodzicom / uczniom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku
do nich

Zadania Sposoby realizacji

zapoznawanie z prawem szkolnym - publikowanie dokumentów szkoły na stronie internetowej,
i omawianie na bieżąco z rodzicami szkolnych regulaminów, 
- rozmowy z uczniami podczas lekcji wychowawczych,

przekazywanie informacji o 
potrzebach i oczekiwaniach szkoły

- spotkania wychowawców z rodzicami, (protokół z zebrania)
- konsultacje dyrektora z Radą Rodziców,
- zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na 



stronie internetowej szkoły
- lekcje wychowawcze,

Współpraca w realizacji zadań szkoły.

umożliwianie rodzicom kontaktów z 
nauczycielami, wychowawcami, 
dyrekcją.

- organizowanie spotkań z wychowawcą, zebrań 
wywiadowczych oraz dni otwartych zgodnie z 
harmonogramem podanym na pierwszym spotkaniu w roku 
szkolnym; harmonogram opublikowany jest na stronie 
internetowej oraz umieszczany na tablicy ogłoszeń,
- komunikacja przez dziennik elektroniczny,

działalność Rady Rodziców na 
podstawie uchwalonego regulaminu, 
zgodnie ze Statutem szkoły

- współtworzenie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć,
- wspieranie materialne przedsięwzięć realizowanych w 
szkole przez Radę Rodziców,
- opiniowanie programów i regulaminów oraz oceny dorobku
zawodowego nauczycieli, 

stwarzanie okoliczności do udziału 
rodziców w życiu szkoły

- organizowanie:
1) przez wychowawców imprez o charakterze integracyjnym 
uczeń- rodzic – wychowawca, 
2) imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z kalendarzem 
imprez ( informacja na stronie internetowej),
ze zwróceniem uwagi na pomoc rodziców podczas 
przygotowywania imprez i uroczystości na terenie szkoły,
- wykorzystywanie talentów oraz umiejętności uczniów,

Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej.

dostarczanie rodzicom wiedzy 
dotyczących rozwoju dziecka

- pedagogizacja rodziców poprzez:
zajęcia otwarte,spotkania ze specjalistami oraz wskazywanie 
rodzicom przydatnej literatury

doskonalenie umiejętności 
wychowawczych

- udostępnianie informacji na temat instytucji 
wspomagających rodziców w procesie wychowania,   
-stwarzanie możliwości stałego kontaktu z pedagogiem 
szkolnym,

współpraca w rozwiązywaniu 
sytuacji problemowych

- wzmacnianie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 
w środowisku szkoły, w tym: kierowanie rodziców do 
instytucji udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, medycznej, itp.
formy współpracy: zajęcia korekcyjne, logopedyczne, zajęcia
rewalidacyjne, udzielanie wskazówek do pracy w domu

wspieranie w edukacji 
prozdrowotnej

- udział uczniów w programach ogólnopolskich: „Szklanka 
mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, w zajęciach na 
basenie, w różnorodnych formach zajęć dotyczących 
zdrowego odżywiania się,

zaangażowanie  do wychowania 
patriotycznego

- zaangażowanie rodziców do współpracy w zakresie 
kształtowania postaw patriotycznych i uczestniczenie w 
różnych imprezach o tym charakterze
- organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców

Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

- angażowanie rodziców do 
wzbogacania oferty zajęć 
pozalekcyjnych

- współtworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
organizowanych na terenie szkoły 



Terminy i czas spotkań z rodzicami ( z uwzględnieniem 
wspólnych spotkań z udziałem rodziców, dzieci i nauczycieli ):

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

w I semestrze roku szkolnego 2014 / 2015

10 IX 2014 r. 
godz. 17.00godz. 
18.30

Sale kl. 
sala 21

Obowiązkowe zebranie z 
rodzicami ( szkoła , oddział 
przedszkolny).Spotkanie 
delegatów rad oddziałowych.

wszyscy wychowawcy 
delegaci rad 
oddziałowych

22 X 2014 r. 
godz. 17.00-
18.00

sale lek. Dzień otwartych drzwi. wszyscy nauczyciele

20 XI 2014 r. 
godz. 17.00-
18.00godz. 18.00

sale lek.
s. 21

Dzień otwartych drzwi. Rady
oddziałowe oraz prezydium 
Rady Rodziców.

wszyscy nauczyciele 
rady oddziałowe

prezydium RR

18 XII 2014 r. 
godz. 17.00

sale kl.
Obowiązkowe zebranie z 
rodzicami ( szkoła, oddział 
przedszkolny).

wszyscy nauczyciele

22 I 2015 r. godz.
17.00godz. 18.00

sale kl. 
sala 21

Obowiązkowe zebranie z 
rodzicami 
( szkoła).Spotkanie 
prezydium RR.

wszyscy wychowawcy 
prezydium RR

Zasady współpracy : 

-  partnerstwa i dialogu 
- dobrowolnego udziału we współdziałaniu
- wielostronnego przepływu informacji 
- aktywnej, systematycznej współpracy
- pozytywnej motywacji

Przewidywane efekty współpracy : 

Realizacja celów zawartych w programie współpracy  pozwoli na: 
1. Budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie szkoła – dom,
2. Tworzenie więzi emocjonalnych i wzmacnianie wzajemnego zaufania,
3. Kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do szkoły, 
4. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych, 
5. Podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców, 
6. Poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej ucznia, 
7. Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, 
8. Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły, 
9. Integracja wszystkich podmiotów szkoły, 



10. Lepsze poznanie dziecka i jego możliwości edukacyjnych i rozwojowych, 
11. Pozyskiwanie funduszy na potrzeby klasy i szkoły, 
12. Zaangażowanie rodziców w poprawę bazy materialnej szkoły. 

Procedury osiągnięcia celów : 

Aby zrealizować cele należy: 
1. Rozpoznać sytuację rodzinną uczniów i dostosować ofertę szkoły do warunków 
środowiskowych, 
2. Systematycznie diagnozować potrzeby i oczekiwania rodziców oraz uczniów,
3. Ściśle i aktywnie współdziałać z instytucjami wspomagającymi szkołę, 
4. Organizować spotkania edukacyjne dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze, 
5. Systematycznie monitorować realizację Programu Współpracy i modyfikować program w miarę 
potrzeb. 


