
Plan współpracy z rodzicami 

 

 

Cel główny: 

 

Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-

wychowawczych i do życia szkolnego poprzez: 

 

 podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wielostronnym rozwojem dzieci, 

 pedagogizację, 

 stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. 

 

Cele szczegółowe: 

 

 Poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły. 

 Uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do 

rodziców. 

 Współpraca w realizacji zadań szkoły. 

 Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej. 

 Korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców. 

 

OBSZAR WSPÓŁPRACY: 

 

1. Umiejętności wychowawcze rodziców 

 

Cele: 

 

 nawiązanie kontaktu i umocnienie więzi z dzieckiem, 

 poszerzenie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych (uważne słuchanie), 

 umiejętne sprawowanie kontroli, 

 określanie i stosowanie granic, 

 umiejętne wspieranie dziecka w trudnych sytuacjach szkolnych. 

 

Formy współpracy: 

 

 warsztaty psychologiczne, 

 prelekcje i wykłady przy okazji wywiadówek lub innych spotkań z rodzicami, 

 spotkania indywidualne z rodzicami i uczniem (mediacje, negocjacje, kontakt). 

 

Tematyka: 

 

1. Jak rozwija się dziecko? 

2. Jak radzić sobie z „trudnymi dziećmi”? 

3. Jak zidentyfikować źródło problemu? 

4. Jak reagować na bunt i sprzeciw? 

5. Jak egzekwować reguły i polecenia? 

6. Kiedy i jak negocjować z dzieckiem? 



 

2. Wsparcie dla rodziców: 

 

Cele: 

 

 umiejętne korzystanie z pomocy specjalistów (poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne 

instytucje). 

 

Formy współpracy: 

 

 zajęcia korekcyjne, 

 wsparcie dla dziecka w domu. 

 

Tematyka: 

 

1. Jak przebiega rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka? 

2. Jak reagować na opóźnienia i nieprawidłowości? 

3. Co można zrobić, by stymulować rozwój? 

4. Co zrobić, żeby dziecko chciało z nami rozmawiać? 

5. Jak rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy? 

 

3. Funkcjonowanie ucznia w szkole: 

 

Cele: 

 

 pozyskanie wiedzy o dziecku, jego mocnych stronach, deficytach, trudnościach, 

 wypracowanie spójnego programu działań wychowawczych i środowiska rodzinnego, 

 diagnoza edukacyjna i wychowawcza, 

 adekwatne oddziaływania wychowawcze. 

 

Formy współpracy: 

 

 lekcje otwarte, 

 projekty edukacyjne, 

 uroczystości szkolne, 

 konsultacje indywidualne, wywiadówki. 

 

Tematyka: 

 

1. Jak wychować twórczego optymistę? 

2. Jak reagować na opóźnienia i nieprawidłowości? 

3. Skąd się bierze wiara we własne siły? 

4. Za co i jak chwalić dziecko? 


