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AKTY PRAWNE AKTY PRAWNE 

REGULUJREGULUJĄĄCE CE 

WSPÓWSPÓŁŁPRACPRACĘĘ SZKOSZKOŁŁY Y WSPÓWSPÓŁŁPRACPRACĘĘ SZKOSZKOŁŁY Y 

Z RODZICAMIZ RODZICAMI



� Konwencja o Prawach Dziecka – art. 5, 14, 18

� Konstytucja Rzeczpospolitej Polski – art. 48, 53, 70, 72

� Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – art. 87, 92, 95-97

� Ustawa o Systemie Oświaty – art. 1, 12, 13, 16, 18, 36a, 37, 

39, 40- 42, 50- 54, 62, 66, 79

� Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców (EPA)� Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców (EPA)

� Powszechna Deklaracja Praw Dziecka – art. 26

� Karta Praw Rodziny – art. 5, 10

� Konkordat Między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą

Polską – art. 12



OCZEKIWANIA RODZICÓW OCZEKIWANIA RODZICÓW 

WOBEC PLACÓWKI WOBEC PLACÓWKI 

OOŚŚWIATOWEJWIATOWEJOOŚŚWIATOWEJWIATOWEJ



� indywidualnego podejścia do dziecka

� rzetelnych informacji o działaniach placówki

� nauczania samodzielności

� pomocy w przezwycięŜaniu trudności, akceptacji 

dziecka

� Ŝyczliwej atmosfery� Ŝyczliwej atmosfery

� profesjonalizmu nauczyciela, wykwalifikowanej 

kadry nauczycieli i specjalistów

�zapewnienia bezpieczeństwa dziecku

� sprzyjania rozwojowi osobowości



� róŜnorodnej oferty zajęć

� pozytywnych oddziaływań wychowawczych

�udzielania pomocy w trudnych sytuacjach

� zauwaŜania inności dziecka i podjęcia 

odpowiednich form oddziaływańodpowiednich form oddziaływań

� bogatej bazy dydaktycznej

�dostosowanie wymagań do moŜliwości dziecka



BARIERY W RELACJACHBARIERY W RELACJACH

RODZICE RODZICE ––

NAUCZYCIELENAUCZYCIELENAUCZYCIELENAUCZYCIELE



�nieliczenie się z opinią i moŜliwościami 

rodziców

�traktowanie nauczyciela jako „konkurenta” 

rodziców

�róŜnice w pojmowaniu procesu dydaktycznego

�brak czasu nauczycieli �brak czasu nauczycieli 

�obawa przed wyraŜaniem własnego zdania

�brak delikatności w przekazywaniu informacji 

o dziecku

�brak odpowiedniego „miejsca” i klimatu 

spotkania



BARIERY W RELACJACH BARIERY W RELACJACH 

NAUCZYCIELE NAUCZYCIELE –– RODZICERODZICE



�zbyt małe zaangaŜowanie w sprawy szkoły

�postawa roszczeniowa

�bierność w trakcie spotkań

�brak wsparcia działań w procesie dydaktycznym�brak wsparcia działań w procesie dydaktycznym

�przenoszenie odpowiedzialności za dziecko na 

nauczyciela



�brak odpowiedniej motywacji dla dziecka

�opóźnione reakcje rodziców – interwencja 

dopiero na etapie powaŜnych trudności 

�kwestionowanie wymagań i podejmowanych 

przez nauczyciela działań wychowawczych





� podkreślaj mocne strony dziecka 

� podawaj fakty - nie uogólniaj, nie oceniaj, nie wracaj 

do zamierzchłej przeszłości, koncentruj się na 

Nauczycielu/Wychowawco:

aktualnie rozpatrywanej sprawie 

� krytykuj konkretne zachowanie, a nie dziecko jako 

osobę



� przedstawiaj swoje osobiste 

ustosunkowanie do sytuacji

� nie podawaj gotowych rozwiązań

jednoznacznie określaj swoje � jednoznacznie określaj swoje 

oczekiwania wobec rodzica



� pozwól rozmówcy wypowiedzieć swoją opinię

� okaŜ zrozumienie dla niepokoju, zmartwienia,   

bezradności rodzica 

� mów o tym, co naleŜałoby zrobić, a nie � mów o tym, co naleŜałoby zrobić, a nie 

ograniczaj się do wymieniania przewinień

� pamiętaj o komunikacji niewerbalnej



� zapewnienie bezpieczeństwa dziecku

�wspomaganie, a nie pouczanie rodziców 

w wychowaniu

� sprzyjanie rozwojowi ucznia

� informowanie na bieŜąco 



� izolowanie szkoły od rodziców

� podwaŜanie autorytetu rodzica

� kwestionowanie praw rodziców do � kwestionowanie praw rodziców do 

wpływania na to, co się dzieje w szkole

� bezradność wychowawcza nauczycieli

� lekcewaŜenie praw ucznia i jego rodziny



Jakie wskazania moJakie wskazania moŜŜe uwzgle uwzglęędnidnićć

wychowawca w recepcie na dobrwychowawca w recepcie na dobrąą

wspówspółłpracpracęę z rodzicami i opiekunami z rodzicami i opiekunami 

swoich uczniów?swoich uczniów?



� nie uwaŜać, Ŝe zawsze mamy rację

i Ŝe wszystko wiemy najlepiej

� nie trzymać się kurczowo utartych 

schematów

�warto uwaŜnie patrzeć, słuchać, odczuwać�warto uwaŜnie patrzeć, słuchać, odczuwać

i poszukiwać

� zawsze być gotowym, by pomóc rodzicom 

rozwiązać problem



� być szczerym, komunikatywnym 

i otwartym

�być elastycznym, otwartym na zmiany 

i ciekawe propozycjei ciekawe propozycje

� krytykę ze strony rodziców przyjmować

i spokojnie analizować
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