FORMY KOMUNIKACJI
MIĘDZY SZKOŁĄ A RODZICAMI / PRAWNYMI OPIEKUNAMI UCZNIA
1.

Spotkania wychowawcy klasy i nauczycieli zajęć edukacyjnych z rodzicami/ prawnymi
opiekunami ucznia w terminach określonych w kalendarzu roku szkolnego.




spotkanie
informacyjne


spotkanie
rodziców/prawnych
opiekunów ucznia
z dyrekcją szkoły
i wychowawcą klasy
(wrzesień)

spotkania
indywidualne

konsultacje


spotkania
rodziców/ prawnych
opiekunów ucznia
z nauczycielami
zajęć edukacyjnych
podczas ich dyżurów
(1 raz w tygodniu)

wywiadówki


spotkania
rodziców/ prawnych
opiekunów ucznia
z nauczycielami
zajęć edukacyjnych
(4 razy w ciągu roku
szkolnego)


spotkania
rodziców/ prawnych
opiekunów ucznia
z wychowawcą klasy
(dwukrotnie w ciągu
roku szkolnego)





Rodzice/ prawni
opiekunowie ucznia
potwierdzają
podpisem obecność
na spotkaniu
i zapoznanie się
z dokumentami
prawa szkolnego.

Rodzice/ prawni
opiekunowie ucznia
potwierdzają podpisem
obecność na
wywiadówce
i zapoznanie się
z ocenami
klasyfikacyjnymi.

2.

Spotkania dodatkowe - w uzasadnionych przypadkach - z dyrektorem szkoły, wychowawcą
klasy i nauczycielami zajęć edukacyjnych, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

3.

Informacje przekazywane za pośrednictwem ucznia.

informacja o wymaganiach i kryteriach
oceniania z poszczególnych zajęć
edukacyjnych

4.

Informacje przekazywane elektronicznie.


za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
odbiór przez rodziców loginu i hasła
do dziennika elektronicznego stanowi
potwierdzenie dostępu do informacji
o postępach ucznia w nauce.



pisemna informacja o postępach ucznia
w nauce dla rodziców/prawnych opiekunów
niekorzystających z dziennika
elektronicznego


korespondencja elektroniczna
za pośrednictwem dziennika
elektronicznego, poczty e-mail,
ogłoszenia i dokumenty prawa szkolnego
na stronie internetowej

5.

Informacje przekazywane listem poleconym - wyłącznie w wyjątkowych przypadkach,
kiedy niemożliwy jest bezpośredni kontakt z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia
zagrożonego niepromowaniem. Powiadomienie w powyższy sposób uważa się
za skuteczne.

6.

Informacje umieszczone na tablicach ogłoszeń w budynku szkoły oraz dostępne w bibliotece szkolnej (dokumenty prawa szkolnego, kalendarz roku szkolnego).

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą klasy,
nie analizują zapisów w dzienniku elektronicznym oraz nie kontaktują się z nauczycielami
prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie mogą powoływać się w ewentualnych
skargach na brak informacji o postępach dziecka w nauce.

