
 

 

 

 



 

 „Kodeks Współpracy” powstał w drodze porozumienia między nauczycielami i rodzicami uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku.  

26 IX  2016 r. zespół ds. standardu w zakresie współpracy z rodzicami przeprowadził podczas 

rady pedagogicznej warsztaty dla nauczycieli dotyczące współpracy. Podczas warsztatów 

opracowano materiał związany z kontaktami indywidualnymi, oczekiwaniami nauczycieli 

wobec rodziców i rodziców wobec nauczycieli oraz sposobami postępowania w razie 

konfliktów. Przygotowano też wychowawców do przeprowadzenia warsztatów z rodzicami. Do 

10 listopada 2016 r. wychowawcy przeprowadzili warsztaty z rodzicami, a następnie przesłali 

do członków zespołu zgromadzony materiał. 15 maja 2017 r. powstała ostateczna wersja 

„Kodeksu Współpracy”.   

 

 

I. KONTAKTY Z RODZICAMI. 

 

A. Dyżury pedagogiczne. 

1.  Dyżury pedagogiczne odbywają się w terminach ustalonych na początku roku szkolnego w 

godzinach od 16.00 do 17.00.  

2. Terminy dyżurów publikuje administrator na stronie internetowej szkoły. 

3. Wychowawca każdorazowo przypomina rodzicom o zbliżającym się dyżurze przez  

e-dziennik nie później niż 3 dni przed zdarzeniem. 

4. Grafik - miejsca dyżuru nauczycieli każdorazowo jest umieszczany na tablicy ogłoszeń.  Każdy 

nauczyciel indywidualnie wskazuje miejsce spotkania. 

5. Rodzic może umówić się na spotkanie indywidualne z nauczycielem podczas dyżuru przez e-

dziennik. 

6. W ramach dyżuru pedagogicznego odbywa się też dyżur dyrektorski. 

B. Spotkania klasowe. 

 

1. Zebrania zespołu rodziców uczniów danej klasy z wychowawcą odbywają się minimum 3 razy 

w ciągu  roku szkolnego, obowiązkowo przed zakończeniem I i II trymestru. 

2. Wychowawca każdorazowo informuje rodziców o zebraniu przez e-dziennik nie później niż 3 

dni przed zdarzeniem. 

3. Zebrania klasowe odbywają się po 16.00, z zachowaniem półgodzinnych odstępów między 

spotkaniami na poziomach klas.  



4. W  razie nieobecności na zebraniu rodzic jest zobowiązany skontaktować się z wychowawcą  

w ciągu tygodnia od spotkania. 

 

C. Spotkania indywidualne. 

1. Na spotkanie indywidualne rodzic umawia się przez e-dziennik lub osobiście w terminie i 

miejscu uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem uczącym w danej klasie. 

2. Spotkanie odbywa się w  wolnej sali lekcyjnej zapewniającej warunki poufności,  

w zaplanowanym czasie. 

3. Podczas spotkań indywidualnych podejmowane są konkretne tematy w celu wypracowania 

wspólnego planu działania. 

 

Spotkania organizowane na terenie szkoły odbywają się w przyjaznej atmosferze,  

z poszanowaniem każdej ze stron. 

 

  



II. ZASADY KORZYSTANIA Z E-DZIENNIKA 

 

1. Nauczyciele i rodzice są zobowiązani do: 

 systematycznego  monitorowania wiadomości w e-dzienniku  

 regularnego wpisywania informacji dotyczących dziecka 

 odpowiadania na zapytania przesyłane przez e-dziennik. 

Informacje przekazywane są poprzez e-dziennik najpóźniej do 15.00 (jeśli dotyczą następnego 

dnia).  

2. Nauczyciele są zobowiązani do:  

  informowania o potrzebie przyniesienia na zajęcia nietypowych materiałów  nie później niż 3 

dni przed tymi zajęciami  

 informowania przez e-dziennik o terminach sprawdzianów, dyktand i innych ważnych form 

podlegających ocenie 

 informowania rodziców i wychowawców o przewidywanym udziale dzieci w konkursach, 

turniejach, zawodach, akcjach szkolnych. 

 

  



III. BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI MIĘDZY RODZICAMI, NAUCZYCIELAMI I 

UCZNIAMI JEST MOŻLIWE, GDY: 

 

 Rodzice i nauczyciele towarzyszą dzieciom w imprezach szkolnych, zawodach sportowych, 

spotkaniach integracyjnych, akcjach charytatywnych itp. 

 Rodzice systematycznie uczestniczą w zebraniach klasowych, dyżurach pedagogicznych. 

 Rodzice, nauczyciele i uczniowie okazują sobie wzajemny szacunek,  pozytywne nastawienie 

do siebie i wiarę w dobre intencje każdej ze stron, są otwarci na dialog. 

 Wszystkie strony przestrzegają ustalonych zasad dbając  o dobry przepływ informacji.  

 Rodzice, tak jak uczniowie i nauczyciele, są współgospodarzami szkoły. Wspólnie dbamy o 

edukacyjną przestrzeń szkolną. 

 Wspólnie uczymy odpowiedzialności –  nie wyręczamy naszych uczniów, lecz wspieramy w 

działaniu. 

 Budujemy wspólny front kreując pozytywny wizerunek szkoły i promując działania szkolne w 

środowisku lokalnym  

W miarę potrzeb organizowane są konsultacje pedagogiczne,  grupowe lub  indywidualne 

spotkania z psychologiem/pedagogiem, szkolenia w formie wykładów lub warsztatów. 

 

 

  



IV. POSTĘPOWANIE W RAZIE KONFLIKTÓW 

 

Konflikt - niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg. To zjawisko 

powszechnie, nieuchronnie związane z życiem społecznym. 

W razie konfliktu: 

1. Dziecko powinno zgłosić się bezzwłocznie z problemem do nauczyciela/ wychowawcy. 

2.a. Nauczyciel/ wychowawca wysłuchuje wszystkich stron. Ustala przyczynę, próbuje 

doprowadzić do rozwiązania sporu i wzajemnych przeprosin. Uczestniczą w tym wszystkie 

zainteresowane strony. 

2.b.  Nauczyciel/ wychowawca stwarza możliwość wypowiedzenia się dziecka i włącza do 

konfrontacji rodzica w razie potrzeby. 

3.  O każdym poważnym zdarzeniu powinien być poinformowany rodzic dziecka, którego to 

dotyczy. Poważne zdarzenie to np. naruszenie nietykalności cielesnej,  kradzież, zniszczenie 

mienia innego ucznia bądź szkoły, sytuacja, gdy mimo interwencji wychowawcy, zdarzenie się 

powtarza. 

4. W przypadku konfliktu miedzy dzieckiem a dzieckiem, uczniowie próbują rozwiązać problem 

miedzy sobą, jeśli nie przynosi to skutku, zgłaszają wychowawcy klasy, który ustala fakty 

dotyczące zdarzenia – przeprowadza rozmowę z dziećmi ( ustalenie rozwiązania problemu, 

przeprosiny, naprawa szkody, kara dla winnego…). 

5. Na terenie szkoły osobami uprawnionymi do rozmowy z uczniami pozostającymi w 

konflikcie są pedagodzy. Rodzice mogą uczestniczyć w postępowaniu prowadzonym przez 

szkołę wyłącznie w obecności pedagoga lub prawnego opiekuna drugiego dziecka. 

5. Nauczyciel/ wychowawca zobowiązany jest do reagowania na problemy uczniów, 

wychowawcze, konflikty.     

6. Spotkanie odbywa się w warunkach sprzyjających rozwiązaniu konfliktu. Rozmowa oparta 

jest o zasadę obustronnego poszanowania. 

 

W RAZIE KONFLIKTU obowiązują szczeble kompetencyjne: 

 

1. Nauczyciel  

2. Wychowawca 

3. Pedagog, psycholog 

4. Zespół mediacyjny ( nauczyciel, rodzic, psycholog) 

5. Dyrektor 

 

 


