
Załącznik nr 1  
Do Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 

 
Fragment wykładu prof. Marii Mendel na temat miejsca rodziców i uczniów w szkole oraz obrazu ról Rodziców: 
… 
jeżeli współpraca jest wartością dla rodziców i nauczycieli, dlaczego wiecznie deprecjonują się wzajemnie i 
wojują, w rezultacie zmuszając uczniów, własne dzieci do lawirowania pomiędzy sobą? Dlaczego szkoła, 
zyskując oparcie w systemie kształcenia i legislacji, i wygrywając niezmiennie w tej walce, niszczy - traktując jak 
kłopot, którego trzeba się pozbyć, znakomite zaplecze, podbudowę efektywności swojego działania - potencjalnie 
największych swoich sprzymierzeńców, jakimi są rodzice? 

Przekonać Rodziców… 
Rodzice, zaproszeni do współpracy przez mądrego nauczyciela, mogą zrobić bardzo wiele. Trzeba ich tylko 
przekonać, że od ich postawy tak dużo zależy. 

Ta sama drużyna… 
Niczego nie można zbudować na pozorach, więc samym nauczycielom powinno zależeć na dobrej opinii. Rodzice 
i nauczyciele muszą grać w tej samej drużynie. 

Różne role… 
Nauczyciel zawsze będzie tym, który wymaga, ocenia, egzekwuje. Rodzic z natury rzeczy bronić będzie swego 
dziecka. Mądry kompromis jest jednak możliwy. 

Empatia… 
Pierwszy ruch należy do nauczyciela. To od niego zależy, jak będą się układać wzajemne kontakty. Wystarczy 
odrobina empatii… 

 Przykład.. 
Proszę postawić się w sytuacji znękanej matki, która przyszła pytać o szansę dziecka na promocję do następnej 
klasy. Sytuacja jest prawie beznadziejna. Co Pan/ Pani zrobiłby na jej miejscu? Jak poprowadziłby Pan tę 
rozmowę z nauczycielem, nie tracąc własnej godności, nie płaszcząc się i nie płacząc? Trudne? No właśnie! A 
czas i miejsce takich rozmów? 

Słuchanie… 
Pożytki płyną także ze słuchania - dajmy się wygadać Rodzicom, przy okazji lepiej poznamy środowisko rodzinne 
każdego ucznia. Poza tym, szkoda byłoby nie wykorzystać mądrości i zawodowych umiejętności wielu Rodziców. 
Szacunek i wzajemne zaufanie będą procentować z korzyścią dla uczniów. 

Klimat w szkole… 
Szkoła jako instytucja z pewnym klimatem emocjonalnym - gdzie oprócz kwestii formalnych (regulaminów, 
planów, harmonogramów, statutu) jest miejsce i czas oraz gotowość dla tworzenia dobrych relacji między 
wszystkimi podmiotami (ludźmi, osobami), które tak naprawdę szkołę tworzą. 

Uczestnictwo i współpraca Rodziców… 
Nie koncentrować się na współpracy szkoły z Rodzicami, bo jest to podejście jednostronne. Przyjąć założenie, że 
szkoła to miejsce, gdzie spotykają się trzy stany: uczniowski, nauczycielski i rodzicielski, które nie tyle 
współpracują, co, w której uczestniczą i współpracują na zasadzie partnerstwa. 
Potrzebna jest zmiana myślenia o uczestnictwie Rodziców w życiu szkoły. 

 

 
 
 

SZKOLNY PROGRAM DIALOGU Z RODZICAMI „PARTNERSTWO W WYCHOWANIU” 
 
 

- Dlaczego program „Partnerstwo w wychowaniu?   
- W poszukiwaniu ideału, by „NIE” i „TAK” znaczyło to samo w DOMU i w SZKOLE 
 
 
Prawa Rodziców 

Podstawowe prawa Rodziców zapisane są w najwyższych europejskich i państwowych aktach prawnych. 
Szczegółowe - w prawie oświatowym. 
Podstawy prawne 
• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 
• Konwencja o Prawach Dziecka 
• Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców 
• Prawa i obowiązki rodziców w Europie 
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
• Ustawa Prawo Oświatowe 
• Statut Szkoły  
 

 
 

 Trudności we współpracy szkoły i środowiska rodzinnego ucznia 
 
Z przeprowadzonej diagnozy wynika: 

 



 Po stronie nauczyciela 
 

Po stronie rodziców 
 

Bariery w  
dobrych 
kontaktach  
nauczyciela i 
rodzica. 
 Ich przyczyny. 

 

 Brak czasu 
 Poczucie, że nie jest się słuchanym 

przez drugą stronę. 
 Brak wiary, że rozmowa coś zmieni. 
 Poczucie braku realnego wpływu na 

postępowanie rodziców wobec 
własnych dzieci („I tak w domu 
zrobią swoje”). 

 Dotychczasowe doświadczenia 
własne lub innych nauczycieli 
wskazujące na braku efektów 
współpracy z rodzicami lub brak 
pozytywnych reakcji rodziców na 
podejmowane przez nauczyciela 
starania (niedocenienie). 

 Poczucie, że problem tkwi nie w 
uczniu, lecz w rodzinie i nauczyciel 
nie jest w stanie zmienić całej tej 
złożonej sytuacji. 

 Lęk przed występami publicznymi 
 Obiektywne trudności w zakresie 

organizacji zebrań, np.: brak 
miejsca i czasu na spokojną 
rozmowę itp.  

 Wypalenie zawodowe, niechęć do 
podejmowania kontaktów z tzw. 
„trudnymi rodzicami” z uwagi na 
koszty emocjonalne tego typu 
relacji. 

 
 

 Brak czasu. 
 Poczucie, że nie jest się słuchanym 

przez drugą stronę. 
 Brak wiary, że rozmowa coś zmieni 

(np. dyrektor broni nauczycieli, …)  
 Obawa, by nie zniechęcić do siebie 

nauczyciela, co może mieć 
negatywny wpływ na sposób 
traktowania ich dzieci.  

 Brak zaufania. 
 Brak poczucia realnego wsparcia ze 

strony nauczyciela, tylko tzw.: 
pouczanie. 

 Obawa przez usłyszeniem „złych 
informacji” o dziecku, przez to także 
przed obniżeniem swojej wartości  
jako rodziców. 

 Ucieczka przed podejmowaniem 
(nieświadomie) roli ucznia -
bezbronnego wobec autorytetu 
nauczyciela (zachowania jak w 
dzieciństwie: rodzice zapominają, że 
są dorosłymi ludźmi). 

 Brak poczucia oczekiwania na ich 
osobę –nauczyciele muszą (nie 
chcą) zorganizować spotkanie; 
presja czasowa; ogólnie zła 
organizacja zebrań. 

 Brak poczucia potrzeby 
rzeczywistego zaangażowania 
rodzica w sprawy szkoły. 

 Negatywne doświadczenia 
rodziców, że decyzje w stosunku do 
ich dzieci zapadają odgórnie, bez 
ich udziału, pytania o zdanie.  

 Brak integrowania rodziców –obce 
osoby mają problem by 
zorganizować się wokół wspólnego 
celu, zaangażować. 

 

 
Zadaniem szkoły i domu rodzinnego jest wytworzenie w dzieciach pewnych umiejętności, ciekawości 
świata, otwartości, zaradności, empatii, współistnienia i współdziałania.  
Oba środowiska mają takie same cele, dlatego powinny działać wspólnie, idąc razem, a nie tylko 
obok, w jedną stronę.  

 
 

Chciałem zmienić świat.  
Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie” 

Aldous Huxley 

Współpraca nauczycieli z rodzicami w naszej szkole nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. 

Zdarza nam się różnica zdań, ale zazwyczaj towarzyszy nam wzajemny szacunek i zgoda co do tego, 

dlaczego nie wyszło. Bywa też ,że rodzice zarzucają nam brak profesjonalizmu, niespełnione 

obietnice.  

Jesteśmy  szkołą uczącą się bez ustanku, Porażki są dla nas motywacją do podejmowania nowych 

działań.  Z każdego kryzysu, możemy się czegoś nauczyć i wyciągnąć właściwe wnioski. A skoro tego 

uczymy, to sami musimy również to potrafić… 

 
Założenia programu 

• Rodzice odgrywają główną rolę w wychowaniu dziecka, szkoła ma rolę wspierającą.  
• Za współpracę odpowiedzialni są zarówno nauczyciele jak i Rodzice, 
• Tworzenie i realizowanie współpracy odbywa się na podstawie pozytywnych doświadczeń i dobrych emocji 

poprzez unikanie wzbudzania u rodziców poczucia winy, wstydu oraz poczucia bezradności, 
• Komplementarność ról nauczycieli i Rodziców stanowi istotny warunek jakości nauczania, 



• Tworzenie kultury dobrej współpracy z Rodzicami ma wpływ na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, 
• Wysoka jakość współpracy z Rodzicami to priorytet w zarządzaniu szkołą 

 
Działania prowadzące do osiągnięcia zmierzonych rezultatów: 
 

1. Diagnoza roli Rodziców w szkole 
. badane są potrzeby i oczekiwania trzech grup: uczniów, rodziców i nauczycieli, 
. diagnozowany jest udziału Rodziców w życiu szkoły  
 
2. Rodzice jako integralna część społeczności szkolnej 
. każdy Rodzic coś umie – wykorzystywana jest wiedza, umiejętności i doświadczenie Rodziców w 
realizacji planu wychowawczego szkoły, 
. Rada Rodziców działa w szkole w oparciu o czytelne zasady określone w regulaminie i aktywizuje się 
we wszystkich obszarach życia szkolnego, 
. Rodzice wspierają działalność samorządu uczniowskiego, 
. we współpracy z Rodzicami stosowane są metody negocjowania, głosowania, uzgadniania 
poglądów, 
.  Rada Rodziców angażuje się w gromadzenie środków finansowych dla wspierania działalności 
statutowej szkoły, 
. zapewniona jest przejrzystość współpracy z Rodzicami w zakresie finansowym, 
. Rodzice świadomie i planowo wspierają finansowo wybrane działania edukacyjne i wychowawcze 
szkoły 
 
3. Odkodowanie przestrzeni szkoły 
.w przestrzeni szkolnej wyznaczone jest miejsce, gdzie znajdują się informacje skierowana do 
Rodziców, 
. nauczyciele mają wyznaczony czas, aby byli dostępni dla Rodziców, gdy Ci przychodzą do szkoły 
(wywiadówki, konsultacje) 
. Rodzice mogą korzystać z zasobów bogatej literatury fachowej zgromadzonej w bibliotece szkolnej. 
 
4. Organizacja kontaktów Rodziców ze szkołą 
. stosowana jest przyjazna forma informowania o spotkaniach, 
. na spotkania ( konsultacje) z nauczycielem zapraszani są rodzice z dzieckiem (uczniem), 
. pierwsze spotkania tworzą tradycję dobrej współpracy Rodziców ze szkołą, 
. spotkania pozbawione są chaosu, złej atmosfery, administracyjnego charakteru, 
. życzliwa i przyjazna atmosfera redukuje lęk Rodziców przed szkołą. 
. Rodzice mają dostęp do podstawowych dokumentów wewnątrzszkolnych, 
 
5. Działalność informacyjna dotycząca współpracy Rodzicami 
. informacja dla Rodziców ma charakter systemowy i dotyczy zarówno zagadnień ogólnych, (np. praw 
Rodziców, praw uczniów), jak i spraw konkretnych interesujących tylko Rodziców danej klasy, 
. uwzględniane są różne formy przekazywania informacji dla rodziców, w tym za pośrednictwem 
Internetu (dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły) i innych mediów elektronicznych, . 
Rodzice zaangażowani są w tworzenie informacji o szkole 
 
6. Szkolenie i doskonalenie nauczycieli do współpracy z Rodzicami 
. nauczyciele rozwijają umiejętności potrzebne do prowadzenia indywidualnych rozmów z Rodzicami, 
. nauczyciele rozwijają umiejętności niezbędne do prowadzenia trudnych spotkań z grupami 
Rodziców. 
 
7. Edukacja rodziców – „ Partnerstwo w wychowaniu” 
. współpraca z Rodzicami wzbogacona jest o oferty szkoleniowe zgodne z 
potrzebami/zainteresowaniami Rodziców, 
. szkolenia dla Rodziców prowadzone są przez nauczycieli i ekspertów zewnętrznych. 
 
8. Zamierzenia długofalowe 
. inspirowanie Rodziców do przezwyciężania uprzedzeń i lęku przed szkołą, rozwijania dialogu z 
dzieckiem i nauczycielami, nieustannego rozwijania swoich umiejętności wychowawczych, 
poszerzania wiedzy i horyzontów myślenia,  
. promowanie nauczycieli, którzy rozbudzają ciekawość poznawczą wśród uczniów, potrafią dostrzec 
w każdym młodym człowieku jego ukryte możliwości oraz rozwinąć jego talenty i uzdolnienia, 
. tworzenie spójnego - uzgodnionego przez szkołę i dom - systemu działań wychowawczych opartych 
na wspólnym świecie wartości, 



. inicjowanie działań służących zapobieganiu i ograniczaniu zjawisk patologicznych wśród młodzieży 
(przemoc, agresja, narkotyki, alkohol), 
. upowszechnianie wiedzy o prawach i obowiązkach Rodziców, uczniów oraz ochrona ich godności i 
interesów. 
 

 
 
 
 
 
 

Zarówno dom, jak i szkoła oddziałują na ucznia wychowawczo. Aby efekty pracy były zadowalające i 
wymiernie wysokie, oba środowiska muszą ściśle ze sobą współpracować.  
 

 
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU 

Motto 
Społeczeństwo tworzy sprawiedliwość, technikę, ekonomię, komunikacje zdrowie, kulturę, sztukę…  

Rodzina zaś tworzy miłość. To jej wielki skarb...  
Pino Pellegrino 

 
I. Cele Procedury  

 
1.Stworzenia możliwie najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez 
współdziałanie nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkoły z rodzicami/ prawnymi 
opiekunami uczniów. 
 
2.Doprecyzowanie i ujednolicenie systemu kontaktów nauczycieli i innych pracowników 
pedagogicznych szkoły z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów. 
 
3.Usprawnienie współpracy między szkołą i rodzicami. 
 

II. Zasady współpracy 
 
1.Prowadzenie współpracy na zasadzie wzajemnego szacunku i rozumienia racji obu stron, co 
oznacza, że: 

 szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu dzieci, nie naruszając wyznawanych przez nich wartości 

 rodzice współtworzą, znają i akceptują szkolny system wychowawczy. 
 
2.Następuje wymiana rzetelnych informacji między nauczycielami i innymi pracownikami 
pedagogicznymi szkoły a rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów na temat potrzeb oraz 
intelektualnych i fizycznych możliwości dziecka. 
 
3.Rozwiązywanie ewentualnych konfliktów między nauczycielami i rodzicami w atmosferze życzliwości 
i wzajemnego zrozumienia. 
 
4.Przestrzeganie przyjętych zasad przez obie strony–pracowników szkoły i rodziców. 
 
 

III. Sposoby komunikowania się pracowników szkoły z rodzicami/ prawnymi opiekunami 
uczniów 
 
1.Spotkania z rodzicami. 
2.Rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej, w tym w przypadkach losowych). 
3. Kontakt przez Dziennik Elektroniczny. 
4.Wpis do Zeszytu kontaktów. 
5.List polecony wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 
6.Wiadomość na stronie internetowej szkoły. 
7.Kontakt lub informacja za pomocą sms-a, e-maila 

IV. Spotkania z Rodzicami 
 



1.Spotkania z rodzicami/ prawnymi opiekunami z nauczycielami odbywają się w formie: 

zebrań klasowych 

zebrań organizowanych przez wychowawców świetlicy szkolnej 

dni otwartych 

konsultacji indywidualnych z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami (z udziałem 
rodziców z uczniem) 

uroczystości szkolnych i klasowych 

spotkań wynikających z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły lub klasy. 
 
2.Harmonogram spotkań i dni otwartych (konsultacji) wychowawcy przedstawiają rodzicom na 
pierwszym zebraniu we wrześniu każdego roku szkolnego.  
Harmonogram zamieszczany jest na stronie internetowej szkoły. 
Szkoła zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie. 
 
3.O zbliżającym się terminie spotkania wynikającego z harmonogramu wychowawcy przypominają 
rodzicom w formie wpisu do e-dziennika, co najmniej trzy dni wcześniej, z podaniem dnia, godziny i 
miejsca spotkania.  
 
4.W uzasadnionych okolicznościach (z inicjatywy szkoły lub rodziców), spotkanie może odbyć się w 
innym wspólnie ustalonym terminie. 
 
5.Jeśli sytuacja jest pilna i wyjątkowa, kontakt może mieć formę rozmowy telefonicznej z 
zastrzeżeniem, że inicjatorem rozmowy jest szkoła lub w przypadku, gdy dzwoni rodzic - 
nauczyciel/wychowawca ma pewność, że rozmówcą jest rodzic/prawny opiekun dziecka. 
 
6.Udostępnienie rodzicom prywatnego telefonu wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu może 
nastąpić tylko za jego osobistą zgodą. 
 
7.Miejscem kontaktów rodziców/ prawnych opiekunów z nauczycielami i innymi pracownikami jest 
szkoła. Wyjątkowo, w przypadkach losowych, spotkanie może się odbyć w domu ucznia po 
obustronnym wyrażeniu zgody. 
 
8.Miejscem spotkań nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne, sala świetlicowa.  W 
przypadku dyrektora, wicedyrektorów i pedagoga szkolnego mogą to być ich gabinety. 
 
9.Nauczyciele i wychowawcy nie udzielają rodzicom żadnych informacji o dziecku podczas 
prowadzonych przez nich zajęć, jak również w czasie pełnienia dyżurów.  
 
10.Po zakończeniu rekrutacji odbywa się spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas 
pierwszych. Na w/w zebraniu rodzice informowani są o działalności i sposobie funkcjonowania szkoły. 
 
11. Wychowawcy świetlicy uczestniczą w zebraniach z rodzicami i w innych formach spotkań, jeżeli 
jest taka potrzeba i możliwość. 
 
12. Podczas spotkania inaugurującego nowy rok szkolny wychowawcy mają obowiązek zebrania od 
rodziców: 

oświadczenia dotyczącego uczestnictwa dziecka w zajęciach z religii /etyki 

oświadczenia dotyczącego odbioru dziecka ze szkoły. 

zebrania aktualnych danych kontaktowych (numery telefonów, adres zameldowania i zamieszkania;  
zmiana danych kontaktowych w czasie roku szkolnego pociąga za sobą obowiązek powiadomienia o 
tym wychowawcy), oświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych wykorzystania wizerunku 
ucznia. 
Podczas pierwszego, wrześniowego zebrania z rodzicami wychowawca ma obowiązek: 

zapoznania rodziców z dokumentacją szkoły, przedstawiając m.in.: 
Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania 
(w tym kryteria oceny zachowania), 
Informuje też rodziców, że powyższe dokumenty znajdują się do wglądu na stronie internetowej szkoły 
i w bibliotece szkolnej, 

zapoznania rodziców z priorytetowymi zadaniami na dany rok szkolny, 

skonsultowania/wypracowanie z rodzicami planu pracy wychowawczej klasy w danym roku szkolnym 
(z uwzględnieniem wniosków z poprzedniego roku szkolnego), 



skonkretyzowanie wymagań, które stawiają przed nami rodzice, ustalenie celów, które wspólnie 
chcemy osiągnąć, ustalenie drogi do realizacji celów.- „jak sobie Państwo wyobrażają swoje dziecko 
za rok”,  

poinformowania, że w spotkaniach mogą uczestniczyć tylko rodzice lub prawni opiekunowie uczniów 
i tylko oni mają prawo do uzyskiwania informacji o dziecku i podpisywania stosownych dokumentów. 
 
Podczas kolejnych spotkań wychowawca ma obowiązek: 

zebrać informacje na temat oczekiwań rodziców, 

informować rodziców o postępach dzieci w nauce i zachowaniu, 

omawiać bieżące kwestie wychowawcze i dydaktyczne, 

informować rodziców o osiągnięciach uczniów w konkursach, turniejach, zawodach, 

omawiać przebieg i organizację wycieczek i imprez klasowych wynikających z planu pracy 
wychowawczej, a zaplanowanych przez uczniów, 

słuchać opinii, sugestii, propozycji rodziców w sprawach klasowych/szkolnych 

pisemnie poinformować o zagrożeniu ucznia negatywną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych podczas zebrania, na którym przekazywane są informacje o ocenach proponowanych 
(uzyskując potwierdzenie podpisem rodzica/prawnego opiekuna ucznia) 

pisemnie poinformować o zagrożeniu ucznia nieodpowiednią/naganną oceną zachowania 
podczas zebrania, na którym przekazywane są informacje o ocenach proponowanych (uzyskując  
potwierdzenie podpisem rodzica/prawnego opiekuna ucznia)  

realizować tematykę szkoleniową w zakresie zgodnym z bieżącymi potrzebami klasy (np. dotyczącą  
sposobów zapobiegania agresji między dziećmi, integracji klasy, zadań rodziców w zakresie motywacji 
i wzmacniania dzieci, komunikacji interpersonalnej 

przekazywać bieżące informacje wynikające z życia szkoły. 
 
13.Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy i inni nauczyciele powinni: 

podkreślać sukcesy i mocne strony zespołu klasowego 

zachować dyskrecję podczas przekazywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów 
(podczas spotkań z rodzicami nie używamy imion i nazwisk uczniów na forum) 

najtrudniejsze sprawy omawiać indywidualnie z rodzicami 

wskazywać rodzicom treści niezbędne do uzupełnienia ewentualnych braków 

proponować konkretne sposoby rozwiązywania problemów indywidualnych uczniów lub kierować do 
specjalistów, którzy udzielą fachowych porad 

proponować wspólne rozwiązywanie problemów klasowych 

zebrać uwagi rodziców do pracy klasy, nauczycieli, szkoły  
 
14.W trakcie zebrań klasowych wyklucza się: 

dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego 

publicznego czytania ocen 

używania nazwisk przy przykładach negatywnych 

podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców 
 
15. Każde spotkanie z rodzicami musi być przez nich protokołowane. W protokole muszą być 
odnotowane wszystkie poruszane na zebraniu sprawy, w tym uwagi rodziców do pracy 
klasy/nauczycieli/szkoły, ich prośby i propozycje. Po zebraniu protokoły należy złożyć u 
wicedyrektorów.  
Propozycje (dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej) rozwiązania 
problemów/spraw zgłoszonych przez rodziców, efekty podejmowanych działań w związku ze 
zgłaszanymi przez rodziców problemami wychowawca klasy ma obowiązek przedstawić na 
najbliższym zebraniu lub przez e-dziennik. 
 
16. Każde zebranie/spotkanie z rodzicami musi być udokumentowane w e-dzienniku, w dokumentacji 
prowadzonej przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, logopedę. 
 
17. Wszyscy pracownicy pedagogiczni mają obowiązek sporządzenia pisemnej informacji dotyczącej: 

odbytego spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia,  

odbytej rozmowy indywidualnej lub telefonicznej z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia, 
 
18. Pisemną informację dotyczącą odbytego spotkania, rozmowy, kontaktu mailowego, lub sms-wego  
rodzicami/prawnymi opiekunami: 

 wychowawcy, nauczyciele, wychowawcy świetlicy i odnotowują w e-dzienniku,  

pedagog, logopeda odnotowują w dzienniku specjalisty,  



V. Zobowiązania rodziców wobec szkoły 
 
1.Rodzice mają obowiązek: 

uczestniczenia w zebraniach 

współpracy z pracownikami szkoły w sprawach dydaktycznych i wychowawczych własnego dziecka 

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia 

zgłaszania nieobecności dziecka  

pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły 

punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej 

pozyskiwania informacji o swoim dziecku zgodnie z zasadami ujętymi w niniejszym opracowaniu 

powstrzymywania się od wszelkiej osobistej ingerencji na terenie szkoły w wychowywanie innych 
(obcych) dzieci  

kulturalnego zachowania się na terenie szkoły. 
 
2.Mile widziana jest pomoc i zaangażowanie rodziców w organizowanie życia szkoły, a szczególnie:  

konstruktywna aktywność w ramach rad oddziałowych i w Szkolnej Radzie Rodziców  

inicjowanie działań o charakterze kulturotwórczym 

inicjowanie działań ukierunkowanych na pozyskiwanie dodatkowych środków, wzbogacenie 
wyposażenia 

pomoc w imprezach, uroczystościach klasowych i szkolnych 

aktywne uczestniczenie w wyjściach na basen  

wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń 

wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań w każdej sferze życia szkoły. 
 
3.Za aktywną współpracę rodzice mogą zostać nagrodzeni listem gratulacyjnym przez dyrektora 
szkoły podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
 

VI. Procedencja kontaktów między rodzicami a szkołą 
 
1. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice/prawni opiekunowie ucznia kierują z 
zachowaniem ustalonej kolejności do: 

wychowawcy klasy lub pedagogaszkolnego 

wicedyrektora 

dyrektora  

rady pedagogicznej 

organu prowadzącego szkołę 

organu nadzorującego szkołę. 
 
2.Uwagi i wnioski dotyczące ocen i zachowania ucznia, rodzice kierują do wychowawcy klasy i 
nauczyciela przedmiotu. Mogą skorzystać też z pomocy i porady pedagoga szkolnego oraz innych 
specjalistów. 
 
3.Jeśli rodzice nie mają możliwości skontaktowania się z wychowawcą klasy, nauczycielem 
przedmiotu, pedagogiem szkolnym oraz w sytuacjach drastycznych, rodzice mogą zwrócić się o 
pomoc bezpośrednio do wicedyrektora lub dyrektora szkoły. 
 
 
4.Uwagi dotyczące pracy nauczycieli/szkoły, rodzice kierują do wychowawcy klasy, pedagoga 
szkolnego, wicedyrektora lub dyrektora szkoły. Mogą też przekazać przedstawicielom Rady Rodziców 
do poruszenia na spotkaniu Rady z dyrekcją szkoły. 
  



Załącznik do Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  
Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku 

 
URZĘDY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 

UDZIELAJĄCE POMOCY I WSPARCIA RODZINIE 
 
 

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KONSULTACJI I TERAPII 
ul. Włókiennicza 7  
15-464 Białystok 
tel.: 85 746 0623 
czynny: pn. - pt.: 8:00 - 19:00 

 
MIEJSKA KOMENDA POLICJI 
ul. Bema 4 
tel.: 85 677 2252 
Policyjny Telefon Zaufania: 85 677 2737 
 
Komisariaty Policji: 
II Komisariat 
ul. Warszawska 65 
15-062 Białystok 
tel.: 85 748 2061 

 
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
ul. Bema 60/1 pok. 2 i 3 
15-370 Białystok 
tel.: 85 869 6560, 85 869 6561 
czynna: pn., śr., czw., pt.: 7: 30 - 15: 30; wt.: 8:00 - 16:00 

 
Stowarzyszenie "DROGA" 
"Nasz Dom" 
ul. Proletariacka 21 
15-449 Białystok 
tel.: 85 652 4717 
 
Ośrodek "ETAP" 
ul. Włókiennicza 7 
15-464 Białystok 
tel.: 85 744 5224 

 
CENTRUM OCHRONY DZIECKA I RODZINY 
ul. Dziesięciny 15 
15-806 Białystok 
tel.: 85 652 5494 
czynne: codziennie 8:00 - 20:00 

 
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU 
ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok 
tel. 85 6783100 fax 85 6783103 
 
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 7 
tel.: 85 7445028, 85 7445027 (tel/fax) 

 



SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku 
ul. Pietkiewicza 1 w Białymstoku, 
tel. 85 811 06 12  

 
PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA 
Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok-Eindhoven 
ul. Boruty 19 w Białymstoku, 
tel. 85 67 63 303 - wizyty umawiane telefonicznie 
 
CARITAS Archidiecezji Białostockiej  
ul. Warszawska 32  
15-077 Białystok  
tel. 85 651 90 08  
poniedziałek: 12.00 - 16.00, wtorek: 09.00 - 13.00, środa: 09.00 - 13.00, piątek: 09.00 – 13.00 
 
ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia  
ul. Św. Mikołaja 5 
15-420 Białystok  
tel.85 732 89 07 pn. – pt. 13.00 – 18.00  
 
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE -NIEBIESKA LINIA  
tel. 801 12 00 02 linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 –22.00 
w niedziele i święta w godzinach 8.00 –16.00   
tel. (22) 666 28 50 –dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godz. 17.00 –21.00) 
poradnia e-mailowa: poradnia@niebieskalinia.pl 
 
Policyjny Telefon Zaufania tel. 800120226 
(linia bezpłatna z telefonu stacjonarnego, czynna codziennie w godz.  
Od 9.30 do 15.30, od 15.30 do 9.30 włączony jest automat) 
  
OGÓLNOPOLSKI I BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
tel: 116 111 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA 
biuro, tel: (022) 696 55 45, 629 60 79 
ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa 
Bezpłatny telefon zaufania: 0 800 12 12 12 
 
TELEFON ZAUFANIA ZATRZYMAJ PRZEMOC 
tel: 0 800 120 148 
  
 
ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA 
tel: 0 801 199 990 
czynny codziennie 16.00 – 21.00 
   
 

mailto:poradnia@niebieskalinia.pl

