załącznik nr 2 do Regulaminu RR

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
RODZICE MAJA PRAWO DO:
1. Dostępu do najważniejszych dokumentów szkoły: statutu, WO, programu
wychowawczego i profilaktycznego, regulaminów i inn.
2. Opiniowania szkolnego zestawu programów nauczania, zmian w statucie
szkoły, współtworzenia i uchwalania programu wychowawczego i
profilaktycznego.
3. Opiniowania o pracy nauczycieli przed sporządzeniem przez dyrektora oceny
dorobku zawodowego.
4. Występowania z wnioskami dotyczącymi szkoły do dyrektora szkoły, Rady
Pedagogicznej i Rady Szkoły.
5. Wpływania na decyzje dotyczące szkoły poprzez swoich przedstawicieli
w Radzie Rodziców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Uzyskiwania systematycznej i rzetelnej informacji o postępach edukacyjnych
i zachowaniu dziecka.
7. Aktywnego udziału w życiu szkoły w zakresie uzgodnionym z dyrektorem lub
wychowawcą klasy.
8. Poradnictwa pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy.
9. Decydowania o udziale dziecka w zajęciach pozalekcyjnych.
10. Pomocy materialnej (stypendium socjalnego) dla dziecka, jeśli spełniają
kryterium z ustawy o pomocy socjalnej.
11. Gromadzenia funduszy w celu wspierania statutowych działań szkoły zgodnie
z Ustawą o Systemie Oświaty.
OBOWIĄZKIEM RODZICÓW JEST:
1. Wychowywanie dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywanie ich oraz
ich potrzeb.
2. Przekazywanie szkole wszelkich niezbędnych informacji (dotyczących np.
opinii lekarskich czy psychologicznych) w celu przyjęcia jednolitych względem
dzieci oddziaływań ze strony szkoły i domu.
3. Włączanie się w życie szkoły.
4. Poświęcanie swojego czasu i uwagi dziecku i szkole w celu wspierania
wysiłków nauczycieli skierowanych na osiągnięcie określonych celów
nauczania i wychowania.
5. Znajomość najważniejszych dokumentów szkolnych i respektowanie ich
postanowień.
6. Obecność na zebraniach i konsultacjach w celu utrzymywania
systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi dziecko.
7. Zapewnienie systematycznego uczęszczania ucznia na zajęcia.
8. Usprawiedliwianie nieobecności dziecka oraz zwalnianie z zajęć w formie
pisemnej w dzienniczku ucznia.
9. Zapewnienie dziecku warunków do przygotowania się do zajęć w domu.
10. Informowanie szkoły o sposobie pokonywania przez dziecko drogi do i ze
szkoły ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dziecka w
tym czasie.

