Deklaracja współpracy
pomiędzy rodzicami i Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin
im. ks. Jana Twardowskiego
Rodzice mają prawo wyboru szkoły jako miejsca edukacji, wychowania i rozwoju dziecka. Świadomy
wybór oznacza, że rodzice znają i respektują założenia i program wybranej szkoły. Rodzice mają
wpływ na życie szkoły poprzez współpracę z nauczycielami i wychowawcami oraz swoich
przedstawicieli w Radzie szkoły. Mogą współorganizować imprezy i akcje szkolne oraz uczestniczyć
w nich.
Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego i jej
założenia programowe są zawarte m.in. w takich dokumentach, jak:
1. Statut,
2. Regulamin szkoły,
3. Program wychowawczo-profilaktyczny wraz z załącznikiem Rodzice wobec profilaktyki,
4. Wewnątrzszkolny system oceniania,
5. Umowa o usługę oświatową.
Wszystkie te dokumenty są dostępne w szkole i na stronie internetowej. Zarówno rodzice jak
i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad funkcjonowania szkoły zawartych w tych
dokumentach oraz wszelkich ustaleń dotyczących spraw bezpieczeństwa i porządku obowiązujących
na terenie szkoły.
Odwoływanie się do wartości i postaw kształtowanych w szkole jest możliwe tylko wtedy, gdy rodzice
współpracują ze szkołą, darzą zaufaniem jej pracowników i respektują wspólne ustalenia. Dobra
współpraca, której naturalnym fundamentem jest wspólna troska rodziców i nauczycieli o dobro
dziecka, jest możliwa jedynie w atmosferze wzajemnego szacunku.
Współpracy powinien towarzyszyć dobry przepływ informacji zarówno o wydarzeniach, jakie mają
miejsce w szkole, jak i o sprawach rodzinnych, jeśli mają one wpływ na funkcjonowanie dziecka poza
domem. Tylko znając sytuację dziecka, pracownicy szkoły mogą zapewnić właściwe, indywidualne
podejście do dziecka i problemów dotyczących jego funkcjonowania w szkole. Zdając sobie sprawę
ze znaczenia wspólnego, konsekwentnego postępowania rodziców i szkoły, oczekujemy
bezwarunkowego przestrzegania ustalonych i potwierdzonych wcześniej zasad postępowania
w kwestii profilaktyki uzależnień.
Dla dobra dziecka oczekujemy, że rodzice w żadnej sprawie nie będą w obecności dziecka
kwestionowali poleceń pracowników szkoły, a wszelkie kwestie sporne będą wyjaśniali osobiście,
w rozmowie indywidualnej z nauczycielem lub z dyrektorem szkoły czy wicedyrektorami. Także uwagi
i wnioski dotyczące pracy szkoły i indywidualnych problemów dziecka rodzice mogą zgłaszać
wychowawcom, dyrekcji, przedstawicielom Rady szkoły z zaufaniem, że zostaną one potraktowane
poważnie z poszanowaniem prywatności i poufności.
Podstawowym obowiązkiem rodziców jest należyte przygotowanie dziecka do szkoły, zapewnienie
mu przyborów szkolnych, odpowiedniego do zajęć stroju oraz stworzenie dziecku w domu warunków
odpowiednich do nauki. Oczekujemy, że rodzice będą motywowali dziecko do nauki, spełniania
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obowiązków nałożonych przez szkołę, pełnego wykorzystania własnych możliwości, punktualności
i nadrabiania zaległości, które powstały np. z powodu nieobecności na zajęciach.
Rodzice powinni respektować decyzje szkoły w sprawie doboru nauczycieli, przydziału uczniów
do klas i innych grup edukacyjnych, wyboru programów nauczania i sposobu ich realizacji
(np. poprzez wyjazdy i projekty). Rodzice muszą umożliwić dziecku udział we wszelkich
obowiązkowych aktywnościach programowych zaproponowanych przez szkołę. Planowane
nieobecności dziecka w trakcie roku szkolnego należy wcześniej uzgodnić z wychowawcą
i nauczycielami. Jest to związane z koniecznością zapewnienia dziecku możliwości nauki
dostosowanej do kalendarza roku szkolnego.
Wszystkie nieobecności ucznia rodzice mogą usprawiedliwić w ciągu dwóch tygodni od powrotu
ucznia do szkoły. Nieobecności na pojedynczych godzinach muszą być usprawiedliwione tego samego
dnia, kiedy nastąpiły. Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia wpłyną na obniżenie oceny
z zachowania.
Szkoła ma obowiązek zapewnić rodzicom dostęp do informacji o wymaganiach i zasadach oceniania
z każdego przedmiotu i z zachowania. Rodzice mają prawo do informacji o bieżących postępach
dziecka w nauce, ocenach z przedmiotów i warunkach poprawy oceny oraz o zachowaniu dziecka
w szkole. Rodzice nie mogą wpływać na oceny wystawione zgodnie z procedurami zawartymi w PSO
i WSO.
W celu dobrego przepływu informacji potrzebny jest udział rodziców w zebraniach ogólnych, a także
w spotkaniach indywidualnych podczas dni otwartych oraz specjalnych, organizowanych
na zaproszenie dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego bądź psychologa czy pedagoga
szkolnego w terminie ustalonym przez szkołę. W przypadku nieobecności, z ważnych przyczyn, rodzic
powinien skontaktować się ze szkołą, aby ustalić kolejny termin spotkania.
W sytuacjach problemowych również rodzice mogą poprosić o dodatkowe spotkania
z wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi lub dyrekcją szkoły, a także o zorganizowanie
pomocy specjalistów pracujących w szkole lub spoza niej.

Deklaracja współpracy pomiędzy rodzicami i Szkołą Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego
wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku na podstawie Uchwały rady pedagogicznej z dnia 23 sierpnia 2017 roku.

Zapoznałem/zapoznałam się z dokumentem Deklaracja współpracy pomiędzy rodzicami i Szkołą
Podstawową nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego i deklaruję wolę współpracy ze
Szkołą w sprawach wychowania mojego dziecka podczas jego nauki w szkole.

Warszawa, dn. ………………………

……..……..……………………….………………………………
(podpisy rodziców)
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