
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr 23/2012 

Rady Pedagogicznej 
z dnia 14 listopada 2012r. 

,, Rodzina i szkoła – razem ”  
Program wspierania rodziców  przez nauczycieli w procesie wychowania na lata 2012 - 2015 

 
1. Cele : 

a) ogólny: wspieranie wychowawczej funkcji rodziny  
b) szczegółowe:  

      - pomoc  w lepszym wywiązywaniu się z roli matki czy ojca  
      - ułatwienie w przechodzeniu od biernego odbiorcy ,, usług oświatowych ” do brania współodpowiedzialności za wychowywanie  
        i kształcenie własnych dzieci, 
      - wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną  

      2.   Zadania i sposoby realizacji - w tabeli. 

      3.   Oczekiwania i efekty:     
      Rodzice: 
      a)  posiadają rzetelną informację  na temat edukacji i zachowania dziecka w szkole oraz wiedzę w zakresie profilaktyki trudności  
          wychowawczych w uczeniu się i dlatego łatwiej im podejmować decyzje związane z wychowaniem dziecka; 
      b) poprzez działania szkoły są wspierani materialnie i finansowo; 
      c)  wiedzą, że szkoła jest przyjaznym miejscem dla rozwoju ich dziecka i dlatego aktywnie uczestniczą w działaniach na jej rzecz; 
      d) umieją pracować w zespole; 
      e) uczestnicząc w imprezach kulturalnych mają możliwość pożytecznie spędzać wolny czas oraz nawiązywać przyjaźnie z innymi rodzicami; 
      f) wiedzą, że są traktowani jako pełnoprawni decydenci o rozwoju ich własnych dzieci, a ich trud włożony w pracę na rzecz szkoły jest  
         doceniony. 

      4.   Sposoby ewaluacji: 

      a) obserwacja zachowań rodziców; 
      b) rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami; 
      c) ankiety ewaluacyjne ( dla rodziców, nauczycieli, uczniów ). 
 
 
 



Ad. 2 

Cel: Pomoc w lepszym wywiązywaniu się z roli matki czy ojca. 
 

Zadania Sposoby realizacji 

1.   Rzetelność w przekazywaniu 
informacji dotyczącej ucznia  

1. Zapoznanie z celami ogólnymi nauczania i wychowania z celami związanymi z 
określonym etapem życia ucznia w systemie edukacji zaproponowanych na dany rok. 

2. Zapoznanie z programami nauczania i programem wychowawczym szkoły. 
3. Zapoznanie z zasadami oceniania i poziomem wiedzy na dany stopień. 
4. Przedstawienie przygotowania i kompetencji nauczycieli. 
5. Podanie rzetelnej informacji dotyczącej wyników nauczania i wychowania z 

uwzględnieniem mocnych stron, postępów i osiągnięć oraz obszarów wymagających 
korekty.  

6. Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dziecka poprzez 
uczestnictwo w lekcjach i dniach otwartych szkoły. 

7. Udzielenie informacji dla rodziców o możliwych działaniach pomocniczych w czasie 
występowania trudności wychowawczych. 

8. Przedstawienie zakresu oczekiwanej współpracy i ewentualnie prośba o pomysły 
rodziców ( co mogą zrobić dla klasy, szkoły itp.).  

2.    Umożliwienie rodzicom zdobywania 
wiedzy z zakresu profilaktyki trudności 
wychowawczych.  

Organizacja konferencji, warsztatów, pogadanek poświęconych jakiejś ważniej 
problematyce, m. in. na tematy: 
- „Prawa i obowiązki rodziców wynikające z Kodeksu Rodzinnego” 
- ,,Zagrożenia dla młodzieży” 
-,, Jak uchronić dziecko przed narkomanią? ”, 
- ,,Alkohol kradnie wolność” , 
- ,,Co to jest anoreksja i bulimia?”, 
-,, Od kiedy zaczyna się edukacja seksualna dziecka?”. 

3.   Wsparcie finansowe i materialne 
rodzin biednych.  

Współpraca z MOPS oraz organizacjami charytatywnymi w celu pomocy dzieciom z rodzin 
biednych. 

 
 
 
 
Cel: Wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną  
 



Zadania Sposoby realizacji 
Kształtowanie pozytywnego myślenia 
ucznia o rodzicach 

Zorganizowanie dla uczniów zajęć na tematy: 
-,,Ja i moja rodzina – poznanie swojego miejsca, uczuć w rodzinie”, 
-,,Konflikty w rodzinie, konflikt pokoleń i jak sobie z nimi radzić ”, 
-,,Jakie zmiany zachodzą we mnie w okresie dojrzewania”. 
-„Prawa i obowiązki uczniów i rodziców”. 

 
 
Cel: motywowanie do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły 
 

Zadania Sposoby realizacji 
I. Ukazanie szkoły jako miejsca, które 
służy rozwojowi dziecka  
1.   Rozpowszechnienie informacji o życiu 
szkoły 

1. Przekazywanie informacji o szkole na zebraniu wychowawców z rodzicami, w 
gazetce szkolnej, prasie lokalnej oraz poprzez rozplakatowywanie akcji szkolnych  
i indywidualne zaproszenia na imprezy szkolne.  

2.   Prezentacja dorobku każdego ucznia        1. Organizowanie wystaw prac uczniowskich w klasie. 
1. Drukowanie najlepszych prac w gazetce szkolnej.  
2. Prezentowanie umiejętności ucznia poprzez udział w apelach, akademiach, 

wieczornicach, konkursach, turniejach, zawodach. 
3. Udział w przeglądach twórczości artystów klas gimnazjalnych na forum innych 

gimnazjów. 
4. Aukcje prac nagrodzonych – rysunków , rzeźb, wierszy. 

3.   Tworzenie tradycji szkoły  1. Organizowanie stałych imprez charakterystycznych dla szkoły. 
2. Pasowanie na przedszkolaka, uczniów klas I SP i Gim. 
3. Pasowanie na czytelnika biblioteki. 
4. Dzień Dziecka. 

4. Przeciwstawianie negatywnym 
przejawom dyscypliny  

1. Organizowanie zajęć profilaktycznych. 
2. Rozmowy z uczniami. 

II. Wspólne działania nauczycieli – 
rodziców – uczniów   

1. Organizacja wspólnych imprez ( festyny, uroczyska, wycieczki, turnieje itp.) 
2. Wspólne tworzenie dokumentów szkoły, klasy (statut szkoły, plan rozwoju szkoły, 

program wychowawczy, program profilaktyki). 
3. Prace społeczne rodziców, np. odnawianie sal lekcyjnych, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych. 
4. Prowadzenie zajęć dla uczniów przez rodziców – specjalistów w danej dziedzinie.  
5. Udział w szkoleniach organizowanych dla nauczycieli i rodziców. 



 
III.    Nagradzanie rodziców za działalność 
na rzecz szkoły, klasy  

1. Podziękowania rodzicom za pracę na zebraniach, apelach, w gazetce szkolnej, 
prasie lokalnej. 

2. Przyznawanie rodzicom podziękowań.  
IV.    Ogólna kultura pedagogiczna kadry  Nauczyciel: 

1. Buduje u rodzica poczucie  realnego wsparcia z jego strony. 
2. Podkreśla, że otwarta dyskusja na tematy wychowawcze, wymiana opinii i różnica 

zdań może mieć jedynie pozytywny wpływ na proces wychowawczy dziecka. 
3. Podaje fakty, nie ocenia, nie uogólnia. 
4. Podkreśla w rozmowie mocne strony dziecka, zauważa nawet niewielkie 

osiągnięcia czy starania. 
5. Jednoznacznie określa, czego oczekuje od dziecka czy rodzica. 
6. Pozwala rozmówcy wypowiadać swoja opinie. 
7. Traktuje rodziców z szacunkiem, uwzględnia jego funkcje. 
8. Integruje rodziców, skupia ich wokół realizacji wspólnych celów. 

 
 
Pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców 24.X.2012 r. 


