Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu
OBOWIĄZKI RODZICÓW:
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:











zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia edukacyjne,
zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,
usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,
powiadomienia dyrektora szkoły, wychowawcy lub pedagoga szkolnego o przyczynach
nieobecności dziecka w szkole powyżej dwóch tygodni z powodów niezależnych od dziecka lub
rodzica np. pobyt w szpitalu, sanatorium, itp.
systematycznego uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcą i dyrekcją szkoły,
dbałości o wypełnianie przez dziecko obowiązków szkolnych,
zapewnienia dziecku niezbędnych pomocy do realizacji obowiązku nauki,
dostosowanie się do wewnątrzszkolnego prawa oświatowego,
stawiania się w szkole w przypadkach niepożądanych zachowań się dziecka i respektowania
zaleceń, wskazanych przez np. pedagoga, policję, dyrekcję, wychowawcę klasy.

PRAWA RODZICÓW
1. Rodzice mają prawo do uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka,
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.
2. Rodzice mają prawo otrzymać od nauczycieli informacje i porady w sprawach wychowania
i dalszego kształcenia swych dzieci, również poprzez doradztwo ze strony Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
3. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkoły
opinii na temat pracy szkoły.
4. Rodzice mają prawo uczestniczyć w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach,
spotkaniach klasowych, Dniach Otwartych.
5. Rodzice mają prawo do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami podczas organizowanych
spotkań z rodzicami (według terminarza spotkań na cały rok szkolny) w celu wymiany informacji
oraz dyskusji na tematy wychowawcze, dydaktyczne i organizacyjne szkoły.
6. Rodzice mają prawo do indywidualnych spotkań z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją po
wcześniejszych wspólnych ustaleniach.
7. Rodzice mają prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego ze szkołą.
8. Rodzice mają prawo do wyrażania swoich opinii o pracy szkoły nauczycielom, wychowawcom
i dyrekcji szkoły.
9. Rodzice mają prawo do decydowania o udziale dzieci w kołach zainteresowań, oraz zajęciach wychowanie do życia w rodzinie, religia.
10. Rodzice mają prawo decydowania u udziale ich dzieci w lekcjach religii, zgodnie z ich przekonaniami
religijnymi.
11. Rodzice mają prawo do współdecydowania o działalności szkoły poprzez zrzeszanie się w Radzie
Rodziców, poprzez inicjowanie działań i przedsięwzięć mających na celu wzbogacanie oferty szkoły i
podnoszenie jakości pracy szkoły.
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RODZICE NIE POWINNI:
Straszyć dziecka szkołą ( “Poczekaj no, już pani w szkole nauczy cię porządku!”).
Odrabiać lekcji za dziecko
Wypisywać zwolnień z lekcji wychowania fizycznego z błahych powodów- ćwiczenia pobudzają
układ nerwowy i pracę mózgu co przekłada się na poprawienie koncentracji i zdolności przyswajania
wiedzy.
4. Porównywać się z innymi rodzicami. Co gorsza – porównywać dzieci. Każde dziecko ma mocniejsze
i słabsze strony. To, że kolega z klasy pięknie czyta nie oznacza, że inny uczeń, który jeszcze tego nie
umie, zostanie analfabetą. Widocznie potrzebuje więcej czasu.
5. Zwracać uwagę innym dzieciom. Jeśli jest problem między dziećmi w szkole, klasie najlepiej
powiedzieć o tym wychowawcy dziecka. On się tym zajmie.
6. Krytykować szkoły dziecka. Nauczyciel i rodzic powinni być zgranym zespołem w jego kształceniu.
Nastawienie rodzica w stosunku do szkoły może wpłynąć na zachowanie dziecka w klasie.
1.
2.
3.

