
Model współpracy nauczycieli i rodziców w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 339

im. Raoula Wallenberga w Warszawie

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

  Szanowni Państwo, 

Szkoła  i  rodzina  to  dwa  środowiska,  które  w  szczególny  sposób  oddziałują  na  dziecko.

Skuteczność  tego  oddziaływania  uwarunkowana  jest  wzajemnym  i  ścisłym  współdziałaniem.

Właściwa,  pełna  współpraca  szkoły  i  rodziców  powinna  prowadzić  do  zintegrowania  działań

dydaktyczno – wychowawczych. 

Ambicją  naszej  szkoły  jest  tworzenie  bezpiecznej  i  przyjaznej  placówki  dla  wszystkich

uczniów. Liczymy na to,  iż decyzja Państwa o wyborze tej właśnie szkoły jest świadomym aktem

wyboru  określonych  wartości,  takich  jak  tolerancja,  zrozumienie  i  szacunek  dla  innych,  rozwój,

współpraca, odpowiedzialność i patriotyzm.

 Zachęcamy Państwa do współdziałania z nami w procesie wychowawczym i dydaktycznym i

do  aktywnego  udziału  w  życiu  szkoły.  Wierzymy,  że  jedynie  zgodna  współpraca  nauczycieli,

wychowawców,  specjalistów  szkolnych  i  rodziców  pozwala  na  efektywne  i  dostosowane  do

indywidualnych potrzeb wspieranie dziecka w rozwoju. 

Mamy nadzieję, że zapisy zawarte w „Modelu współpracy nauczycieli i rodziców” ułatwią budowanie

relacji opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i współodpowiedzialności za dobro dziecka.

Dokument określa: 

● Formy współpracy nauczycieli i rodziców, 

● Zasady przekazywania informacji i organizacji spotkań,

● Zasady  współpracy  rodziców  w  zakresie  opracowywania  i  modyfikacji  IPETów  i

Wielospecjalistycznych Ocen Funkcjonowania Ucznia, 

● Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej,

● Obszary wspólnych działań,



I. Formy współpracy nauczycieli i rodziców:

Miejscem rozmów pracowników szkoły z rodzicami / opiekunami prawnymi o sprawach dziecka jest

szkoła. 

Spotkania nauczycieli i rodziców mają określony charakter. Są to:

- zebrania z rodzicami, 

- konsultacje indywidualne,

-  spotkania  ze  specjalistami  szkolnymi,  w  tym  udział  rodziców  w  posiedzeniach  Zespołu

diagnostyczno-terapeutycznego, 

- spotkania tematyczne i okolicznościowe, 

- posiedzenia  Zespołów ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych,

- zajęcia edukacyjne. 

Zebrania z rodzicami

1. Harmonogram  planowanych  zebrań  na  dany  rok  szkolny  przedstawiany  jest  podczas

pierwszego zebrania.

2. W  uzasadnionych  sytuacjach,  na  wniosek  nauczyciela  lub  rodziców  możliwe  jest

zorganizowanie dodatkowego zebrania. 

3. Podczas pierwszego zebrania:

● Odbywają  się  wybory  do  oddziałowej  rady  rodziców  oraz  wybierany  jest

przedstawiciel rodziców do Rady Rodziców. 

● Przedstawiany jest wstępny plan pracy wychowawczej. 

● Przedstawiany jest zakres -Karta osiągnięć i umiejętności oraz kryteria oceniania w

edukacji  wczesnoszkolnej  oraz  Wewnątrzszkolny  System  Oceniania  w  klasach

starszych.

● Przedstawiany jest harmonogram dni wolnych od zajęć edukacyjnych.

● Ustalane są zasady funkcjonowania klasy i omawiane sprawy organizacyjne.

● Rodzicom dzieci nowoprzyjętych przekazywane są loginy i hasła do kont w systemie

Librus.

● Rodzice  zapoznawani  są  z  wewnątrzszkolnymi  dokumentami:  Statutem  Szkoły,

„Polityką  ochrony dzieci  przed  krzywdzeniem”  oraz  „Deklaracja  Przeciwdziałania

Przemocy Rówieśniczej”.



● Diagnozowane  jest  zapotrzebowanie  rodziców  na  zajęcia  psychoedukacyjne

prowadzone przez specjalistów szkolnym i poza szkolnych.

4. Na  kolejnych  zebraniach  omawiane  są  bieżące  sprawy  organizacyjne,  edukacyjne  i

wychowawcze klasy. 

5. Rodzice  dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapoznawani są z dostosowaniami

edukacyjnymi do końca września. Na prośbę rodzica może on otrzymać ich kserokopię. 

6. Podczas zebrań nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom materiały psychoedukacyjne

i informacje dotyczące oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole

i placówkach współpracujących skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

Konsultacje indywidualne 

Konsultacje indywidualne odbywają się po każdym zebraniu. Na wniosek nauczyciela lub rodziców/

opiekunów prawnych możliwe jest ustalenie dodatkowego terminu spotkania. 

Spotkania ze specjalistami szkolnymi

1. W sytuacjach wymagających omówienia  sytuacji  dziecka z uwzględnieniem informacji  od

specjalistów szkolnym mogą oni zostać zaproszeni na spotkanie rodziców z wychowawcą. 

2. Jeżeli  niezbędny  będzie  udział  w  spotkaniu  kilku  specjalistów  pracujących  z  dzieckiem

rodzice/opiekunowi  prawni  zostaną  zaproszeni  na  posiedzenie  zespołu  diagnostyczno-

terapeutycznego. 

3. Pedagog  szkolny  i  psycholodzy  dyżurują  raz  w  tygodniu.  Na  indywidualne  spotkania  i

konsultacje należy umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem Librusa. 

4. Pozostali specjaliści dyżurują po zebraniach z rodzicami. 

5. Na indywidualne konsultacje ze specjalistami należy umówić się poprzez kontakt telefoniczny

lub za pośrednictwem Librusa.

Zespół ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

1. Posiedzenie  Zespołu  ds.  Specjalnych  Potrzeb  Edukacyjnych  ma  na  celu  omówienie

funkcjonowania  ucznia  z  niepełnosprawnością,  analizę  efektywności  przyznanych  zajęć  w

ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zaplanowanie dalszych form

wspierania dziecka.

2. Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo brać udział w posiedzeniu Zespołu oraz aktywnie

uczestniczyć w tworzeniu IPET-u i Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.

3. Rodzice otrzymują kserokopię IPET-u i Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.

4. Wychowawca,  za  pośrednictwem  wiadomość  wysłanej  przez  Librus  informuje  rodziców/

opiekunów prawnych o posiedzeniu Zespołu min. 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem. 



5. Posiedzenie Zespołu odbywają się 2 razy w ciągu roku szkolnego. 

Zajęcia edukacyjne

1. W  szkole  prowadzone  są  zajęcia  psychoedukacyjne  dla  rodziców  uczniów  w  formie

wykładów  i  warsztatów  tematycznych.  Zajęcia  prowadzone  będą  przez  pedagoga  i

psychologów szkolnych w ramach „Szkolnej Akademii Rodzica”. Zakres tematyczny spotkań

będzie uwzględniał analizę potrzeb rodziców i opracowywany będzie na początku każdego

roku szkolnego. Na zajęcia będą obowiązywały zapisy.

2. W miarę możliwości i zgodnie z bieżącymi potrzebami do szkoły zapraszani będą specjaliści z

instytucji zewnętrznych.

II. Kontakty korespondencyjne i wymiana informacji

1. Nauczyciele  przekazują  rodzicom  wiadomości  za  pośrednictwem  portalu  Librus  i/lub  za

pośrednictwem służbowej poczty e-mail.  Rodzice/  opiekunowie prawni zobowiązani  są do

systematycznego odczytywania przesłanych informacji.

2. W  zależności  od  ustaleń  wewnątrzklasowych  możliwe  jest  stosowanie  dzienniczka

uczniowskiego w formie papierowej. Zasady komunikacji z jego wykorzystaniem ustalane są

indywidualnie.

3. W  sytuacjach wymagających pilnego kontaktu z rodzicem nauczyciel będzie kontaktował się

z rodzicami/ opiekunami prawnymi telefonicznie. 

III. Rozwiązywanie sytuacji trudnych  lub konfliktowych.

W przypadku wystąpienie  klasie sytuacji  trudnej  lub konfliktowej  wymagającej  udziału rodziców/

opiekunów w jej rozwiązaniu obowiązuje następująca kolejność podejmowanych kroków:

1. Rozmowa  z  wychowawcą  (diagnoza  trudności,  zaplanowanie  kroków  naprawczych,

monitorowanie sytuacji). 

2. Konsultacja ze specjalistą szkolnym- pedagogiem lub psychologiem sprawującym opiekę nad

klasą.

3. Konsultacja  w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  (w  sytuacjach  wymagających

pogłębionej diagnozy, wystawienia opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i

w innych uzasadnionych merytorycznie przypadkach).

4. Zgłoszenie sytuacji trudnej p. Dyrektor lub Wicedyrektor. 

Pani dyrektor  mgr Lidia Kumanek przyjmuje rodziców podczas dyżurów w każdy wtorek w godz.

8.30-10.30, czwartek 16.00 – 17.00.  Na spotkania należy umawiać się telefonicznie. 



Pani wicedyrektor mgr Barbara Nowosielska dyżuruje w piątki w godz. 8.30 - 10.00. Na spotkania

należy umawiać się telefonicznie lub za pośrednictwem portalu Librus

IV. Świetlica szkolna

1. Świetlica  jest  integralną  częścią  szkoły  obejmującą  opieką  wyłącznie  dzieci,  których

obydwoje rodzice pracują.

2. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem świetlicy należy zgłaszać do kierownika

świetlicy. 

3. Kierownik  świetlicy- p. Jolanta Materny, dyżuruje w każdą środę. 

4. Na  spotkania  i  dłuższe  rozmowy  z  kierownikiem  świetlicy  należy  umawiać  się

telefonicznie (tel. 22) 642 98  44 wew.11) .

5. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz do

aktualizacji danych. 

6. Pomoce  dydaktyczne,  zabawki,  sprzęt  sportowy oraz  artykuły  szkolne  kupowane  dla

świetlicy,  finansowane  są  ze  składek  rodziców.  Kontrolę  nad  realizacją  funduszu

świetlicowego sprawuje Rada Rodziców.   

Świetlica dla uczniów z klas I-IV

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.30-17.35. Dzieci przebywające w szkole przed godziną

7.30 nie podlegają opiece nauczycieli. 

2. Rodzice/ opiekunowie dzieci zobowiązani są każdorazowo do osobistego przekazywania

uczniów pod bezpośrednią opiekę wychowawców. 

3. Odbierając dziecko ze świetlicy rodzice/ opiekunowie powinni zgłaszać odebranie dziecka

wychowawcy oraz podpisać się na karcie pobytu ucznia.

4. Rodzice/ opiekunowie pisemnie upoważniają osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne (nie

będące pracownikami szkoły), do odbierania uczniów ze świetlicy.  Rodzice odbierający

dziecko  bezpośrednio  z  tych  zajęć  zobowiązani  są  do  poinformowania  o  tym  fakcie

nauczyciela. 

5. Dzieci ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez

nich pisemnie upoważnione. 

6. Dzieci  mogą  samodzielnie  opuszczać  świetlicę  jedynie  na  podstawie  pisemnego

oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego. 

Świetlica dla uczniów z klas V-VIII



1. Świetlica jest czynna w godz. 13:50-15.50 i jest przeznaczona dla uczniów z klas V-VIII,

którzy oczekują na zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły lub dowóz do

domu. Po godzinie 15.50 uczniowie przechodzą do świetlicy dla klas I-IV, gdzie mogą

pozostawać do godz. 17:30. 

V. Obszary wspólnych działań

Rodzice  mogą  współorganizować  i/  lub  brać  udział  w  wydarzeniach  okolicznościowych  i

spotkaniach tematycznych organizowanych na terenie szkoły, a także brać aktywny udział w życiu

klasowym. 

Rok szkolny  2019/2020

Dyżury dla rodziców

Pani dyrektor  mgr Lidia Kumanek  przyjmuje rodziców podczas dyżurów w każdy wtorek 8.30 –

10.30, czwartek w godz. 16.00 - 17.00. Na spotkania należy umawiać się telefonicznie.

Pani wicedyrektor mgr Barbara Nowosielska dyżuruje w piątki w godz. 8.30 - 10.00. Na spotkania

należy umawiać się telefonicznie lub za pośrednictwem portalu Librus.

Specjaliści szkolni

Pedagog szkolny

 mgr Magdalena Makuch: wtorek 16.30-17.30

Psycholodzy szkolni:

mgr Joanna Sochoń-Sadowska: środa 14.30-15.30

mgr Hanna Gryniewicz: wtorek 7.30-8.30

mgr Anna Dros: środa 16.00-17.00

mgr Justyna Postek: poniedziałek 16.00-17.00

mgr Rafał Staniszewski: poniedziałek 16.00-17.00


