
Procedura kontaktów z rodzicami w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach 

 

 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r. poz. 1457, 1560, 

1669 i 2245) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz. 356)  

3. Statut Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach 

 

I. Cel procedury 

Celem niniejszej procedury jest ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli  

z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej 

przedszkola. 

 

II. Zakres procedury 

Niniejszy dokument reguluje zasady wzajemnych kontaktów z rodzicami dzieci  

z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach.  

 

III. Osoby podlegające procedurze 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni 

opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy przedszkola. 

 

IV. Opis procedury 

1. Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego 

na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego: 

- zebrania z rodzicami  

- kontakty indywidualne 

- uroczystości 

- telefoniczny 

2. Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych poza ustalonym 

harmonogramem w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji. 

3. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele 

przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu. 

4. Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają informacji o dzieciach. 

Każde spotkanie zakończone jest krótką notatką w zeszycie kontaktów indywidualnych, oraz 

podpisane przez rodziców. 

5. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na 

zbiorczej liście obecności dla danej grupy. 

6. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji  

o dziecku w czasie trwania zajęć. 

7. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez 

rodziców/opiekunów kolejno do: 

- nauczyciela, 

- dyrektora przedszkola, 



- rady pedagogicznej, 

- organu nadzorującego przedszkole. 

8. Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce 

o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola  

z rodzicami. 


