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PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI. 
 
PODSTAWA  PRAWNA: 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 Nr 256 poz.2572 z 
późn. zm.) 
 
I. CEL PROCEDURY:  

Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z 
rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola. 
II. KOGO DOTYCZY PROCEDURA:  

Procedura dotyczy nauczycieli, pedagogów, rodziców i prawnych opiekunów oraz dyrektora i 
wicedyrektora przedszkola. 
III. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJ ĄCYCH 

ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY:  
Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie nauczyciele, nauczyciele-
specjaliści, dyrektor i wicedyrektor przedszkola. 
IV. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNO ŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS 

PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI: 
1. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i 

podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, w formach:  
- zebrań ogólnych z rodzicami, 
- zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami, 
- zebrań z grupowych, 
- warsztatach z udziałem dzieci, 
- indywidualnych konsultacji rodziców z nauczycielami, specjalistami 

(surodopedagogiem,  tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, psychologiem, 
logopedą), 

- innych spotkań wynikających z planu pracy przedszkola. 
- na życzenie rodzica możliwa jest korespondencja pocztą elektroniczną.   

3. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych, poza ustalonym 
harmonogramem, w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one 
odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego 
spotkania. 

4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. 
Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie 
na korytarzu. Miejscem kontaktów dyrektorów przedszkola z rodzicami na terenie 
przedszkola jest gabinet dyrektora, nauczycieli specjalistów – ich gabinety. Poza tymi 
miejscami informacje nie s ą udzielane. 

5. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami 
przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego. O 
obowiązkowym spotkaniu z rodzicami nauczyciel jest zobowiązany przypomnieć 
dzieciom i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, 
godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem 
informacji zwrotnej). 

6. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie 
indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza 
ustalonym harmonogramem. 
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7. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych 
informacji o dzieciach. 

8. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach jest obowiązkowa, potwierdzana jest ich 
podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy. 

9. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o 
dziecku w czasie trwania zajęć. 

10. Nauczyciel grupy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach: 
- zebrań grupowych z rodzicami, 
- pisemnych informacji o postępach i zachowaniu dzieci, 
- indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie przedszkola, po uprzednim 

uzgodnieniu terminu, 
- odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzgodnieniu zgody rodzica, w 

szczególnych przypadkach bez zgody (np. brak kontaktu z rodzicami), 
- za pomocą poczty elektronicznej. 

11. Corocznym obowiązkiem nauczyciela grupy w trakcie zebrania grupowego jest 
zapoznanie rodziców z: 

- statutem przedszkola, 
- planem pracy przedszkola, 
- realizowanym programem wychowania przedszkolnego, 
- procedurami, 
- informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania grupy i przedszkola. 

12. Nauczyciel grupy realizując tematykę szkoleniową dla rodziców, rodziców ramach 
zebrań grupowych powinien uwzględnić następujące zagadnienia: 

- dziecko niepełnosprawne jest wśród nas, 
- rozwój psychiczny dzieci, 
- przyczyny i zapobieganie agresji, 
- higiena i bezpieczeństwo, 
- zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci, 
- zasady przeprowadzania testów kompetencji, 
- inne zagadnienia wynikające z planu pracy przedszkola i grupy. 

13. Podczas zebrań grupowych z rodzicami nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić 
następujące zasady: 

- najtrudniejsze  sprawy dotyczące dziecka należy omawiać szczerze, ale w 
indywidualnej rozmowie z rodzicami, 

- największą uwagę przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i 
dydaktycznych, 

- z rodzicami rozmawiać należy z troską i życzliwością, 
- udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub 

wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią. 
14. W trakcie zebrań grupowych zabrania się: 

- dokonywania tylko negatywnych ocen grupy, 
- używania nazwisk przy przykładach negatywnych, 
- podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców, 
- nieograniczonego dostępu do dokumentacji pedagogicznej. 

15. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy z przedszkolem odbywa się 
poprzez: 

- wspólne rozwiązywanie problemów grupowych, 
- pomoc w organizacji imprez przedszkolnych, 
- udział rodziców w takich formach pracy przedszkola jak: wycieczki, zajęcia otwarte, 

uroczystości przedszkolne, konkursy itp.. 
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- wspólne dbanie o estetykę sali dydaktycznej grupy, 
- pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz przedszkola, grupy, 
- uhonorowanie przez dyrekcję przedszkola aktywnie działających rodziców listami 

gratulacyjnymi. 
16. Nauczyciel odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu zebrania z rodzicami. 

Protokół zebrania pisze wyznaczony rodzic, podpisują rodzice obecni na zebraniu. 
Protokół stanowi część pracy nauczyciela. 

17. Nauczyciele specjaliści zobowiązani są do: 
- przeprowadzenia warsztatów dla rodziców dzieci objętych integracją, 
- zapoznania rodziców z Indywidualnymi Programami Edukacyjnymi, 
- udział w spotkaniach z rodzicami (w miarę potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli 

grup, dyrektorów przedszkola), 
- wspomagania nauczycieli w zbieraniu informacji o problemach dzieci, 
- wspomagania rodziców w kontakcie z instytucjami powołanymi do pomocy dzieciom 

niepełnosprawnym. 
18. Dyrektor przedszkola w szczególności: 

- współpracuje z Radą Rodziców wg przyjętego harmonogramu, 
- udziela pomocy nauczycielom w kontaktach z rodzicami, którzy nieregularnie 

uczestniczą w zebraniach, 
- przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców wg przyjętego 

harmonogramu. 
19. Wyklucza się następujące zachowania rodziców: 

- przeszkadzanie w czasie zajęć, 
- telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody, 
- zasięganie informacji o dziecku u pracowników niepedagogicznych przedszkola. 

20. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez 
rodziców/opiekunów kolejno do: 

- nauczyciela grupy, 
- dyrektora przedszkola i wicedyrektora przedszkola, 
- rady pedagogicznej, 
- organu prowadzącego przedszkole, 
- organu prowadzącego nadzór pedagogiczny przedszkola. 

21. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w 
trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy 
przedszkola z rodzicami. 
V. WYKAZ MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH W  

TRAKCIE PRACY ORAZ POTWIERDZAJ ĄCYCH WYKONANIE PRACY.  
Protokoły z zebrań rodziców, listy obecności, notatki z rozmów indywidualnych z rodzicami 
(należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia)  
VI.  TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W PROCEDURZE:  

Zmiany w procedurze  dokonuje dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej.  
Dokument został zaopiniowany Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w dniu 05.05.2011 r. z mocą obowiązującą od  
1 września 2011 r. 


