
Regulamin kontaktów z rodzicami w SP4 Elbląg 

 

1. Szkoła jest miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami 

przedmiotów, pedagogiem szkolnym, specjalistami oraz dyrektorami.  

 

2. Zebrania rodziców odbywają się wg harmonogramu przedstawionego na pierwszym 

spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone 

terminy spotkań w uzasadnionych przypadkach.  

 

3. Spotkania z rodzicami na terenie szkoły mogą odbywać się w następujących formach:   

 zebrań ogólnych z rodzicami, 

 zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami, 

 zebrań klasowych z rodzicami, 

 spotkań indywidualnych z rodzicami, 

  konsultacji indywidualnych wynikających z potrzeb rodziców i nauczycieli.  

 

4. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa. 

 

 5. Rodzice uczniów mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami, po uprzednim 

uzgodnieniu takiego spotkania z danym nauczycielem. 

  

6. Nauczyciele nie udzielają żadnych informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez 

siebie zajęć oraz podczas pełnienia dyżurów na korytarzach czy na boisku szkolnym.  

 

7. Rozmowy rodziców z nauczycielami odbywają się w wyznaczonych miejscach szkoły.  

 

8. Wychowawca przypomina rodzicom i uczniom w trakcie roku szkolnego o 

obowiązkowych spotkaniach z rodzicami - zamieszczając informację w dzienniku 

elektronicznym.  

 

9. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem wychowawcą  wyłącznie poprzez dziennik 

elektroniczny, nie wykorzystuje do kontaktów prywatnych numerów telefonów nauczycieli, 

szczególnie w trakcie zajęć lekcyjnych.  

 

 

10. Nauczyciele w nagłych sytuacjach mogą skontaktować się z rodzicami telefonicznie; 

mogą też wezwać rodziców w formie pisemnej za pośrednictwem sekretariatu.  

 

11. Rodzice mający zastrzeżenia do zachowania innego dziecka na terenie szkoły są 

zobowiązani przekazać swoje uwagi dotyczące powyższego zachowania do wychowawcy 

klasy bądź innego pracownika pedagogicznego na terenie szkoły.  

 

12. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, rodzice nie powinni przemieszczać się po terenie 

szkoły - bez wyraźnej zgody pracowników szkoły.  

 

13. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica przedstawioną 

najpóźniej w dniu zwolnienia. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić 

ucznia telefonicznie. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor lub 

upoważniony przez dyrektora nauczyciel.  



 

14. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują KOLEJNO do:  

 wychowawcy klasy,  

 pedagoga szkolnego,  

 dyrekcji,  

 rady pedagogicznej,  

 organu prowadzącego szkołę,  

 organu nadzorującego szkołę.  

 

15. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem wychowawcą  wyłącznie poprzez dziennik 

elektroniczny, nie wykorzystuje do kontaktów prywatnych numerów telefonów nauczycieli, 

szczególnie w trakcie zajęć lekcyjnych.  

 

16. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy 

przestrzegają ustalonych zasad. 

 


