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ROZDZIAŁ 10
RODZICE

§ 81
1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) występowania do organów Szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów w
każdej sprawie dotyczącej dziecka;

2) zapoznania się z dokumentami programowymi Szkoły;
3) uzyskiwania bieżącej informacji  o postępach w nauce i zachowaniu dziecka

oraz jego ocenach z zachowaniem zasad określonych w § 82a;
4) uzyskiwania  informacji  o  prawach  dziecka  i  własnych  w  danej  sytuacji

szkolnej;
5) uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka.

2. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym Szkoły w szczególności poprzez:
1) opiniowanie programów wychowawczo-profilaktycznych  klasy;  
2) udział  w  zebraniach  rodziców  i  spotkaniach  indywidualnych  z  nauczycielami  w

wyznaczonych do tego miejscach i terminach;
3) współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego

procesu dydaktycznego i wychowawczego z zachowaniem zasad określonych w §
82a.

§ 82
1. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  za  wychowanie  i  rozwój  swojego  dziecka,

realizowany zgodnie z własnymi przekonaniami.
2. Rodzice dziecka są zobowiązani do:

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne  i usprawiedliwianie
jego nieobecności w sposób określony w Statucie Szkoły,

2) zapewnienia  dziecku  warunków  umożliwiających  przygotowanie  się  do  zajęć
szkolnych,

3) przekazania nauczycielom rzetelnej  informacji  o istotnych faktach mogących mieć
wpływ  na  proces  dydaktyczno–wychowawczy  oraz  o  aktualnym  stanie  zdrowia
dziecka,

4) podpisania  kontraktu  między  Szkołą  a  rodzicami  dotyczącego  zasad  wzajemnej
współpracy,

5) zapoznania się ze Statutem i przestrzegania jego postanowień,
6) poszanowania praw i godności innych rodziców, uczniów oraz pracowników Szkoły,
7) dbania o dobre imię Szkoły.

3. W  przypadku  zaniedbania  wykonywania  obowiązków  rodzicielskich,  stosowania
przemocy  wobec  dzieci,  demoralizacji,  wykorzystywania  seksualnego  i  innych
ujawnionych  naruszeń  praw  dziecka,  Szkoła  musi  zwrócić  się  do  organów  władzy
publicznej (również sądu) o ochronę dziecka.

4. Rodzice  są  w  szczególności  zobowiązani  do  poszanowania  praw  i  kompetencji
nauczycieli, w szczególności biorąc pod uwagę, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia



26 stycznia  1982 r.  -  Karta  Nauczyciela  (Dz.  U.  z  2017 r.  poz.  1189),  nauczyciel  w
realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania
i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki
pedagogiczne,  oraz  do  wyboru  spośród  zatwierdzonych  do  użytku  szkolnego
podręczników i innych pomocy naukowych.

5. Uwagi i zastrzeżenia do pracy nauczyciela mogą być kierowane wyłącznie do Dyrekcji
szkoły lub organu prowadzącego z poszanowaniem godności  nauczyciela.  Rodzice są
zobowiązani do uwzględnienia faktu, że zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189), nauczyciel,  podczas lub w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997
r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.).

§ 82a
1. Rodzice  mają  prawo  do  uzyskiwania  informacji  o  przebiegu  procesu  dydaktyczno-

wychowawczego  oraz  innych  informacji  dotyczących  ucznia  od  wychowawcy  klasy,
nauczycieli  poszczególnych  przedmiotów  nauczania,  dyrekcji  szkoły,  innych
pracowników pedagogicznych – wyłącznie na zasadach określonych w Statucie.

2. Prawo określone w ust. 1 jest realizowane wyłącznie poprzez:
1) udział w zebraniach,
2)  korzystanie  z  konsultacji  indywidualnych  z  nauczycielami  w  wyznaczonych
terminach,
3) kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
4)  kontakt  telefoniczny  lub  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  –  o  ile  dany
nauczyciel/wychowawca wyraził zgodę na taką formę kontaktu.

3. W szczególnych  przypadkach  rodzic  może  spotkać  się  z  nauczycielem wyłącznie  po
uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły. Miejsce i godzina takiego spotkania
zostaną ustalone po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.

4. Prowadzenie  konsultacji,  zasięganie  i  udzielanie  informacji  o  uczniu  i  pracy  Szkoły,
zgłaszanie  uwag może  odbywać się  wyłącznie  na  zasadach  określonych  powyżej.  W
szczególności zabrania się:
1) zgłaszania uwag w stosunku do nauczycieli  i  ich pracy w sposób naruszający ich

godność osobistą,
2) zgłaszania uwag w stosunku do nauczycieli i ich pracy w czasie zajęć dydaktycznych

lub w jakikolwiek inny sposób podczas  obecności  uczniów, innych rodziców lub
osób trzecich,

3) prowadzenia  rozmów  na  temat  ucznia,  przebiegu  procesu  dydaktyczno-
wychowawczego  podczas  zajęć  edukacyjnych  lub  w  jakikolwiek  inny  sposób
podczas obecności uczniów, innych rodziców lub osób trzecich, w tym także podczas
przywożenia i odbierania ucznia ze szkoły,

4) prowadzenie rozmów lub komentowania przez rodzica postępów w nauce lub ocen
innych uczniów niż jego dziecko,

5) zgłaszania przez rodziców żądań zmiany  oceny bieżącej,  śródrocznej,  rocznej czy
końcowej ucznia.

§ 82b



1. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczniów  oraz  właściwego  przebiegu  procesu
dydaktyczno-wychowawczego zabrania się  rodzicom wstępu i  przebywania na terenie
szkoły poza korytarzem położonym bezpośrednio przy sekretariacie i sekretariatem oraz
szatniami. W szczególności zabrania się rodzicom wstępu na pozostałe korytarze, do sal
lekcyjnych,  pokoju  nauczycielskiego,  innych  pomieszczeń,  w  których  realizowane  są
zadania Szkoły.

2. Rodzice są uprawnieni do wejścia na teren szatni bezpośrednio przed zajęciami w danym
dniu i po zakończeniu zajęć wyłącznie w celu pomocy uczniowi i na niezbędny do tego
czas. Rodzic jest zobowiązany opuścić teren szkoły najpóźniej z chwilą rozpoczęcia zajęć
edukacyjnych.

3. Rodzice są uprawnieni do przebywania na terenie korytarza przed sekretariatem przed
rozpoczęciem zajęć edukacyjnych w danym dniu, po zakończeniu zajęć w danym dniu w
oczekiwaniu na odebranie ucznia oraz w razie konieczności oczekiwania na możliwość
wejścia do sekretariatu.

4. Poza przypadkami określonymi w ust.  1 – 3 rodzice mają prawo do przebywania na
terenie szkoły:
1) w czasie zebrań i konsultacji,
2) w czasie wydarzeń i uroczystości szkolnych z udziałem rodziców oraz związanych z

nimi przygotowań, o ile udział rodziców jest konieczny w przygotowaniach,
3) w ramach wykonywania obowiązków w organach Stowarzyszenia Oświatowego.

5. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu rodzica z uczniem lub odebrania ucznia z
zajęć edukacyjnych przed ich zakończeniem, rodzic zgłasza ten fakt w sekretariacie  i
oczekuje na przyjście lub przyprowadzenie ucznia.

6. Określone  powyżej  wyjątki  od  generalnego  zakazu  wstępu  rodziców na  teren  szkoły
należy  interpretować  ściśle,  w  szczególności  nie  mogą  być  one  wykorzystywane  do
konsultacji lub zgłaszania uwag z naruszeniem zasad określonych w § 82a.

§ 83
1. Organa Szkoły podejmują działania w celu aktywnego włączania rodziców w działalność

na rzecz i dla dobra Szkoły z zachowaniem zasad określonych w Statucie.
2. Określone powyżej zasady kontaktu rodziców z nauczycielami i ze Szkołą mają na celu

zapewnienie  bezpieczeństwa  i  komfortu  uczniom,  nauczycielom  i  rodzicom.  Każdy
rodzic, uczeń i nauczyciel jest zobowiązany do ich ścisłego przestrzegania i ma prawo
oczekiwać i wymagać, aby były bezwzględnie przestrzegane przez pozostałych.


