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Cel ogólny: 

Współpraca ze środowiskiem rodzinnym uczniów  

 

CEL SZCZE-

GÓŁOWY 

ZADANIE PRO-

WADZĄCE DO 

REALIZACJI CE-

LU 

SPOSÓB REALIZACJI 

POZIOM 

ORGANI- 

ZACYJNY 

WYKONAWCA 

ZADANIA 

TER-

MIN 

SPOSOBY 

EWALUACJI 

UWAGI      

O REALI-

ZACJI 

1. Rodzice biorą 

aktywny udział    

w planowaniu 

pracy wycho-

wawczej     w 

klasie i świetlicy 

szkolnej. 

1. Nauczyciele za-

poznają rodziców z 

przepisami we-

wnątrzszkolnymi, z 

wymaganiami 

edukacyjnymi oraz 

sposobami ocenia-

nia. 

- nauczyciele prowadzą 

prelekcje  podczas spo-

tkań z rodzicami; 

I – VIII wychowawcy IX 

zapisy                   

w dziennikach 

lekcyjnych 

 

2. Rodzice uczest-

niczą w opraco-

wywaniu planów 

pracy wychowaw-

czej  klasy 

- wychowawcy uwzględ-

niają propozycje rodzi-

ców podczas tworzenia 

planu pracy wychowaw-

cy klasy; 

 

- rodzice uczestniczą           

w wychowawczych za-

daniach szkoły; 

I – VIII wychowawcy IX 

sprawozdania 

zebrań                    

z rodzicami 

 

- nauczyciele i rodzice, 

planując imprezy                  

i wycieczki klasowe, 

biorą pod uwagę sytuację 

materialną rodzin; 

 

I – VIII wychowawcy IX 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

3. Rodzice czuwają 

nad właściwą po-

- nauczyciele na zebra-

niach przekazują rodzi-
I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 
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stawą dzieci     wo-

bec obowiązków 

szkolnych. 

com informacje na temat 

prawidłowych postaw 

wobec dzieci oraz praw       

i obowiązków ucznia; 

 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły, 

 zapisy w tecz-

kach wycho-

wawców 

- rodzice wspierają na-

uczycieli we wszystkich 

działaniach na rzecz 

podniesienia jakości na-

uczania i wychowania 

oraz poprawy warunków 

nauki uczniów; 

I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

- rodzice na bieżąco zapo-

znają się z informacjami 

wpisywanymi przez na-

uczycieli  do dziennika 

elektronicznego oraz 

dzienniczków ucznia, 

potwierdzają ten fakt 

podpisami  

I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

 

- rodzice rzetelnie infor-

mują wychowawców o 

stanie zdrowia dziecka                  

i przyczynach jego nie-

obecności; 

I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie        

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

- rodzice systematycznie 

kontrolują zeszyty prze-
I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 
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dmiotowe, zeszyty ćwi-

czeń, karty pracy i po-

twierdzają ten fakt pod-

pisami; 

 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

4. Rodzice otrzy-

mują pomoc w 

rozwiązywaniu 

problemów wy-

chowawczych i dy-

daktycznych. 

- nauczyciele prowadzą 

rozmowy indywidualne      

z rodzicami; 

- wychowawcy informują  

rodziców  o  możliwości  

korzystania  z  usług  po-

radni  psychologiczno – 

pedagogicznej ; 

I – VIII 

nauczyciele, wy-

chowawcy, 

pedagodzy, psy-

cholog, logopeda 

cały rok 

zapisy w tecz-

kach wycho-

wawców 

 

- nauczyciele zapoznają 

rodziców z rolą i zada-

niami pedagoga i psy-

chologa szkolnego; 

I – VII wychowawcy cały rok 

zapisy w tecz-

kach wycho-

wawców 

 

- nauczyciele koordynują 

kontakty rodziców ze 

szkolnymi pedagogami, 

psychologiem i logopedą; 

I – VIII 

wychowawcy, pe-

dagodzy, psycho-

log, logopeda 

cały rok 

sprawozdanie       

z pracy peda-

gogów, psy-

chologa, logo-

pedy 

 

- rodzice wraz z informa-

cją o problemach otrzy-

mują wskazówki doty-

czące sposobów poprawy 

zaistniałej sytuacji; 
I – VIII 

wychowawcy 

pedagodzy, psy-

cholog, logopeda 

 

 

cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 
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 - rodzice uczestniczą          

w zajęciach instrukta-

żowych terapii logope-

dycznej pod kątem pra-

cy z dziećmi w domu; 

I – VIII logopeda cały rok 

sprawozdanie        

z pracy logo-

pedy 

 

- wychowawcy na bieżąco 

informują rodziców           

o działaniach prowadzo-

nych przez szkołę w celu 

zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa; 

I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie        

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

 

2. Rodzice są 

włączani w życie 

klasy i szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodzice uczest-

niczą w życiu klasy 

i szkoły. 

- rodzice biorą udział           

w przygotowywaniu im-

prez klasowych                

i szkolnych, wycieczek, 

wyjazdów, itp.; 

I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły, 

 zapisy w 

dziennikach , 

sprawozdanie       

z nadzoru pe-

dagogicznego 

 

 

- rodzice i dziadkowie 

uczestniczą w imprezach 

zorganizowanych z oka-

zji ich świąt; 
I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 zapisy w 
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dziennikach 

lekcyjnych 

- rodziny uczniów uczest-

niczą w imprezach zor-

ganizowanych na rzecz 

środowiska lokalnego 
I - VIII nauczyciele cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

 

2. Rodzice uczest-

niczą w działaniach 

na rzecz klasy i 

szkoły. 

- rodzice deklarują zakres 

pomocy; 
I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie        

z pracy wy-

chowawcy kla-

sy 

 

- rodzice uczestniczą          

w przedsięwzięciach        

na rzecz klasy i szkoły; I – VIII wychowawcy cały rok 

sprawozdanie       

z pracy wy-

chowawcy kla-

sy 

 

 

3. Szkoła udziela 

pomocy uczniom      

i ich rodzinom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- uczniowie znajdujący się   

w trudnej sytuacji mate-

rialnej korzystają z bez-

płatnego dożywiania; 

 

I – VIII 

pedagodzy, wy-

chowawcy świe-

tlicy 

cały rok 

sprawozdanie       

z pracy peda-

goga, sprawoz-

danie z pracy 

świetlicy 

 

- katecheci organizują po-

moc materialną z fundu-

szy parafialnych; 

I – VIII katecheci cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

- nauczyciele prowadzą 

doraźną pomoc dla 

uczniów znajdujących się   

I – VIII 

nauczyciele, opie-

kunowie SU, 

opiekunowie 

cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-
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w trudnej sytuacji mate-

rialnej; 

Szkolnego Klubu 

Nieobojętnych 

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły, 

 sprawozdanie  

SU, SKN  

- rodzice otrzymują pomoc 

psychologiczną i peda-

gogiczną w rozwiązywa-

niu problemów wycho-

wawczych  i dydaktycz-

nych; I – VIII 

nauczyciele, pe-

dagodzy, psycho-

log 

cały rok 

sprawozdanie z 

realizacji Pro-

gramu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

sprawozdanie       

z pracy peda-

goga i psycho-

loga 

 

4. Rodzice są wy-

różniani za pracę 

na rzecz szkoły. 

- nauczyciele składają ro-

dzicom podziękowania 

za aktywny udział             

w realizacji zadań za-

wartych w programie 

wychowawczym; 

I – VIII wychowawcy VI 

sprawozdanie        

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

 

5. Szkoła umożli-

wia prowadzenie 

zajęć sportowych               

z udziałem rodzi-

ców, uczniów                     

i nauczycieli. 

- udostępnianie sali gim-

nastycznej na pozalek-

cyjne  zajęcia sportowe; 

I – VIII dyrektor cały rok 

sprawozdanie        

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

- rodzice dbają o właściwą 

formę spędzania czasu 

wolnego przez dzieci; 

3. Rodzice po-

szerzają swoją 

1. Nauczyciele po-

szerzają wiedzę 

- rodzice uczestniczą                

w zajęciach otwartych 
I – VIII nauczyciele cały rok 

zapisy                   

w dziennikach 
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wiedzę pedago-

giczną poprzez 

różne formy 

współpracy z 

nauczycielami. 

rodziców na temat 

pracy z uczniem 

zdolnym i mającym 

trudności w nauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ukierunkowanych na 

pracę z uczniem zdol-

nym i mającym trudności          

w nauce; 

lekcyjnych, 

dziennikach 

zajęć pozalek-

cyjnych 

- nauczyciele prowadzą 

prelekcje, wygłaszają re-

feraty; 
I – VIII wychowawcy cały rok 

zapisy                   

w dziennikach 

lekcyjnych 

 

- chętni rodzice uczestni-

czą w Szkole dla Rodzi-

ców i Wychowawców; 
I-VIII pedagog 

II se-

mestr 

sprawozdanie z 

pracy pedagoga 

 

- uczniowie uczestniczą      

w zajęciach terapii logo-

pedycznej; 

I-VIII U. Rutkowska cały rok 

zapisy                 

w dziennikach 

lekcyjnych 

 

- nauczyciele prowadzą 

zajęcia otwarte dla ro-

dziców w ramach eduka-

cji wczesnoszkolnej; 

I A 

 

 

III A 

 

IIIC 

 

II B 

 

II A 

 

IC 

 

IID 

 

IIC 
 

 III B 

 

III D 

B. Rechnio-

Kołodziej 

 

E. Serafin 

 

B.Perzanowska 

 

H. Bartnicka 

 

M. Szczygielska-

Kluska 

E.Pszczółkowska 

 

M.Sobkowicz 

 

R.Ryzner 

 

E. Dąbrowska 

 

B. Wiktorowicz 

V 

 

 

V 

 

VI 

 

III 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

 

V 

zapisy                   

w dziennikach 

lekcyjnych; 

sprawozdanie        

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły; 

 

 



84 

 

 

III E 

 

R. Lubaszka 

 

V 

4. Rodzice biorą 

czynny udział      

w akcjach chary-

tatywnych orga-

nizowanych na 

terenie szkoły. 

1. Rodzice wspie-

rają uczniów znaj-

dujących się      w 

trudnej sytuacji 

materialnej. 

- rodzice w miarę możliwo-

ści finansują wyjazdy 

uczniów na wycieczki 

oraz ich udział w impre-

zach klasowych; 

I – VIII 

wychowawcy, 

Oddziałowe Rady 

Rodziców 

cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

- rodzice uczestniczą w 

akcjach charytatywnych 

prowadzonych na rzecz 

uczniów naszej szkoły 

znajdujących się w trud-

nej sytuacji materialnej; 

I - VIII 
wychowawcy, ro-

dzice 
cały rok 

sprawozdanie       

z realizacji 

Programu Wy-

chowawczo-  

Profilaktycz-

nego 

Szkoły 

 

2. Rodzice współ-

działają z wycho-

wawcąmi  w przed-

sięwzięciach na 

rzecz potrzebują-

cych. 

- rodzice uczestniczą          

w lokalnych                         

i ogólnopolskich akcjach 

charytatywnych; 
I - VIII 

wychowawcy, 

opiekunowie SU      

i SKN, 

cały rok 

sprawozdanie       

z pracy wycho- 

wawcy klasy, 

sprawozdanie       

z pracy SU, 

SKN 

 

- rodzice uczestniczą w 

akcjach charytatywnych  

na rzecz wychowanków 

Domu Dziecka w Sienni-

cy, Warszawskiego Ho-

spicjum dla Dzieci, Za-

kładu dla Niewidomych 

w Laskach, Specjalnego 

Ośrodka Wycho-

I - VIII 

wychowawcy, 

opiekunowie SU      

i SKN 

cały rok 

sprawozdanie       

z pracy wy-

chowawcy kla-

sy, sprawozda-

nie z pracy SU 

i SKN 
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wawczego w Ignacowie, 

uczniów naszej Szkoły 

znajdujących się w trud-

nej sytuacji materialnej. 
 


