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Rozdział VII 
Rodzice 

 
§42 

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni), nauczyciele, pedagog szkolny oraz 
dyrekcja współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia 
młodzieży. Formy współdziałania są następujące: 
1) Spotkania rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami klas 

celem uzyskania znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-
wychowawczych danej klasy, zapoznania się z przepisami 
dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów, 

2) Spotkania dyrekcji z prezydium rady rodziców i z radą rodziców 
celem ustalenia kierunków działalności Szkoły w zakresie zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

3) Kontakty telefoniczne i listowne poszczególnych nauczycieli  
z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

4) Udział rodziców we wszelkich formach pracy wychowawczej 
organizowanej przez samorząd uczniowski jak i wychowawców klas 
oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

5) Udział rodziców (prawnych opiekunów) w imprezach 
wychowawczych z okazji świąt państwowych i uroczystości 
szkolnych. 

2. Częstotliwość organizowania stałych spotkań nauczycieli  
i wychowawców w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy 
dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze - nie rzadziej niż trzy razy  
do roku. 

3. Walne zebranie rady rodziców organizuje się nie rzadziej niż raz  
w roku. 

 
§43 

1.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 
1) zapoznania się ze statutem Szkoły, 
2) zapoznania się z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego,  

oraz regulaminami: w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu 
dojrzałości i egzaminów z przygotowania zawodowego, 

3) uzyskania rzetelnej i terminowej informacji na temat postępów  
w nauce i zachowania swego dziecka, bądź zagrożenia oceną 
niedostateczną z określonego przedmiotu na koniec semestru  
lub roku szkolnego oraz ogólnych, jeżeli występują, przyczyn 
trudności w nauce, 

4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania  
i dalszego kształcenia swych dzieci, 
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5) współdziałania z radą pedagogiczną w zakresie wychowania  
i kształcenia młodzieży, 

6) wyrażania i przekazania organowi sprawującemu nadzór 
pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły, 

7) udzielania pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom 
młodzieżowym i społecznym działającym w Szkole, 

8) podejmowania działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych 
środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność 
opiekuńczo-wychowawczą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


