Załącznik do Zarządzenia nr 5/2013
Dyrektora
Zespołu
Szkolno
–
Przedszkolnego w Dźwierzutach z 17
kwietnia 2013 r.

Procedura kontaktów nauczycieli z rodzicami lub prawnymi opiekunami
uczniów/wychowanków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach.
Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli i rodziców w celu ułatwienia
wzajemnych kontaktów.
Formy spotkań i kontaktów
Spotkania realizowane są w formie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zebrań z rodzicami.
Konsultacji indywidualnych.
Spotkań tematycznych i okolicznościowych.
Zajęć otwartych.
Informacji pisemnych.
Spotkań w domu uczniów.
Kontakt telefoniczny.
Zasady kontaktów z rodzicami

1. Miejscem spotkań i rozmów rodziców z nauczycielami jest szkoła.
2. Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa.
3. W przypadku nieobecności należy się umówić na spotkanie indywidualne w ciągu
dwóch tygodni od daty zebrania.
4. W sytuacjach wyjątkowych możliwy jest dodatkowy kontakt po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu.
5. Spotkania klasowe i plenarne odbywają się w ściśle określonych terminach.
6. O terminach spotkań rodzice lub prawni opiekunowie są informowani w formie
pisemnej lub telefonicznej (jeżeli nie ma możliwości przekazania informacji pisemnej)
na tydzień przed organizowanym spotkaniem.
7. Informacje pisemne przekazywane są rodzicom przez uczniów, po podpisaniu należy
je przekazać nadawcy.
8. Informacji na temat dziecka udziela się wyłącznie jego rodzicom lub prawnym
opiekunom.

9. Informacji o uczniach nie udziela się na korytarzu szkoły ani tym bardziej w miejscu
publicznym (ulicy, w sklepie, itp.).
10. Nie przeprowadza się rozmów podczas trwania lekcji i dyżuru nauczycielskiego
podczas przerwy.
11. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą być zaproszeni na rozmowę
telefonicznie bez obowiązującego tygodniowego terminu.
12. Za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów możliwa jest wizyta w domu ucznia po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
13. Kontakt telefoniczny (nauczyciel – rodzic , rodzic – nauczyciel) możliwy jest
w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
Dodatkowe informacje:
1. Raz w miesiącu nauczyciele klas I - VI są do dyspozycji rodziców zgodnie
z terminarzem dostępnym na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej placówki.
2. Zebrania z rodzicami są protokołowane.
3. Z rozmów telefonicznych, konsultacji indywidualnych i wizyt domowych sporządza się
notatkę.
4. Informacje bieżące dla rodziców dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej placówki.

