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Rozdział VII 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 

§62 

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów 

konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają 

prawo do: 

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

2) porad pedagoga szkolnego, 

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny, 

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły, 

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań                         

z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania). 
 

2. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą 

rolę rodziny. 
 

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego                   

i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami. 
 

4. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym               

przez regulamin rady rodziców. 
 

5. Rodzice mają prawo występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy 

klasy.  
 

6. Rodzice są zobowiązani do: 

1) wspierania procesu nauczania i wychowania, 

2) systematycznego kontaktu z wychowawcą klasy, 

3) współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, 

demoralizacji i innym przejawom patologii społecznej, 

4) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, 

5) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

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

7) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji 

rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza 

granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego 

czasowo za granicą),  
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8) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i uczniom do 7 roku 

życia opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,  

9) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze 

szkoły. 
 

7. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne                  

lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych 

przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych                         

w tym zezwoleniu. 
 

8. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia 

ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


