
Rola i miejsce rodziców w szkole, czyli 
jak zbudować partnerskie relacje?
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Rola rodziców  i nauczycieli  w 

procesie edukacji

• Edukacja dzieci i młodzieży jest wspólną sprawą

rodziców i nauczycieli.

• Rodzice rozpoczynają proces edukacji, wpajają

wartości, rozbudzają uczucia i kształtują

wyobraźnię.

• Szkoła kontynuując edukację, rozwija i pogłębia

treści wyniesione z domu.

• W szkole i w nauczycielach rodzice znajdować

powinni sojuszników, a ich współdziałanie powinno

opierać się na zaufaniu, życzliwości i wzajemnym

szacunku.



Rodzice oczekują od szkoły…      1/2

• budowania autorytetu rodziców w oczach dziecka,

• zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa w

szkole,

• zapewnienia wszechstronnego rozwoju dziecka i

wysokiego poziomu edukacji,

• dobrych relacji nauczycieli z uczniami,



Rodzice oczekują od szkoły…      2/2

• dostosowania wymagań do możliwości dziecka,

• udzielania rzetelnych informacji o dziecku,

zapoznawania rodziców z planem pracy

nauczycieli, przedstawiania ofert programowych

oraz informowania o wydarzeniach z życia klasy i

szkoły,

• dobrego wyposażenia placówki (sale dydaktyczne,

opieka medyczna, dobrze ułożony program zajęć).



Nauczyciele oczekują od rodziców… 

1/2

• otwartej i szczerej komunikacji w sprawach problemów
dziecka w szkole i w domu,

• systematycznego kontaktowania się ze szkołą oraz
stałego zainteresowania tym, co dzieje się w życiu
dziecka w szkole, a także w domu,

• akceptacji osoby nauczyciela przez dziecko i rodziców
oraz aprobaty dla nauczyciela w roli dydaktyka i
wychowawcy, dostrzegania jego codziennego trudu,



Nauczyciele oczekują od rodziców… 

2/2

• pomocy w organizowaniu funkcjonowania dziecka

w szkole,

• obserwowania, wspierania i doceniania postępów

dziecka w nauce oraz pozytywnego komentowania

jego sukcesów,

• wspólnego wraz z nauczycielami ponoszenia

odpowiedzialności za dziecko i jego rozwój.



Szkoła demokratyczna, czyli jaka?      

1/2

• Szkoła demokratyczna to szkoła współpracująca!

• Szkoła, by móc wpływać na wychowanie i rozwój

ucznia, a także pielęgnować wartości oraz

budować autorytet, musi znaleźć płaszczyznę

porozumienia z rodzicami, zdobyć ich zaufanie,

przezwyciężyć niechęć i bierność.

• Dzieci w szkole wymagają spójnych przekazów

wartości zarówno ze strony szkoły, jak i domu.

• Zreformowana szkoła stawia nauczyciela w innej

roli, więcej od niego wymaga, a nowe metody

pracy pozwalają traktować ucznia jako

współtwórcę zajęć lekcyjnych.



Szkoła demokratyczna, czyli jaka?      

2/2

W kontaktach rodziców ze szkołą aktywniejszy

powinien być nauczyciel, by przekonać rodziców,

że oddają dziecko w ręce profesjonalistów.

Demokratyzacja życia szkoły jest trudnym i

złożonym procesem i muszą do niej dojrzeć

wszyscy uczestnicy życia szkoły: nauczyciele,

rodzice i uczniowie.



Jaka jest dobra szkoła?      

Dobra szkoła:

• dostrzega w rodzicach naturalnych
sprzymierzeńców w pracy z ich dziećmi,

• docenia wszelkie przejawy współuczestnictwa
rodziców w procesie szkolnej edukacji dzieci,

• informuje rodziców o organizacyjno-prawnych
możliwościach wpływania na warunki i jakość
edukacji dzieci,

• umożliwia rodzicom dokonywanie wyborów oraz
współdecydowanie o wszelkich sprawach
dotyczących dziecka w szkole,

• jest nastawiona na otwarcie się nauczycieli na
rodziców, a rodziców na szkołę.



Dobra szkoła to …   1/2

• poszanowanie praw człowieka oraz praw

obywatelskich dziecka w szkole i w domu,

• otwarcie na współpracę,

• czytelne i transparentne działania wszystkich

uczestników życia szkoły,

• zaakceptowanie współodpowiedzialności rodziców

za edukację swoich dzieci,

• postrzeganie rodziców jako partnerów w edukacji

dzieci,



Dobra szkoła to …   2/2

• klimat współdziałania na rzecz dziecka,

• dobra komunikacja i dobre relacje w środowisku

szkolnym,

• wzajemne zaufanie i poczucie misji,

• wspólnie wypracowany spójny system wartości

przyjęty przez nauczycieli, rodziców i uczniów,

• spójność działań edukacyjnych domu i szkoły.



Na czym polega partnerstwo w 

szkole?

Partnerstwo w szkole, to:

• otwartość i właściwy przepływ informacji między
nauczycielami a rodzicami oraz wzajemne wsparcie i
szacunek,

• wspólna odpowiedzialność za edukację dzieci i
realizację wyznaczonych celów,

• włączanie rodziców w tworzenie i realizację projektów
szkolnych, aby wspólnie rozwijać talenty uczniów,

• wspólne tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i
wzajemnego polegania na sobie.

Partnerskie współdziałanie da ogromną satysfakcję
całej społeczności szkolnej i zwiększy zaangażowanie
rodziców.



Rada Rodziców  a szkoła

• Rada Rodziców jest autonomicznym, statutowym
organem szkoły, reprezentującym rodziców.

• Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły.

• Rada Pedagogiczna realizuje statutowe zadania
dotyczące kształcenia, wychowania i opieki nad
dziećmi.

• Samorząd Uczniowski reprezentuje ogół uczniów
szkoły.

• Podstawą efektywnej współpracy Rady Rodziców
ze szkołą są dobre, partnerskie relacje wszystkich
organów szkoły dla dobra dzieci oraz dla realizacji
celów statutowych.



Rada Rodziców a dyrektor szkoły   1/2

• Podstawą dobrej współpracy jest wypracowanie

pozytywnych relacji między Radą Rodziców a

Dyrektorem.

• Rada powinna znać i rozumieć obiektywne

ograniczenia (np. prawne, organizacyjne,

finansowe itp.), jakim podlega Dyrektor w swojej

pracy.

• Dyrektor stwarza warunki do powstania Rady

Rodziców (Art. 53 ustawy o systemie oświaty) i

respektuje jej uprawnienia oraz działania w ramach

prawa.



Rada Rodziców a dyrektor szkoły   2/2

Pozytywne relacje są możliwe dzięki:

• chęci zrozumienia stanowiska drugiej strony,

• poszanowaniu swoich ról i kompetencji,

• dobrej komunikacji i chęci współpracy, szczególnie

w sprawach drażliwych lub w których mamy

odmienne stanowiska,

• wystrzeganiu się postaw konfrontacyjnych (np.

roszczeniowość, ocenianie, agresja),

• prawidłowemu obiegowi informacji (rzetelność,

przejrzystość , terminowość).



Rada Rodziców  a nauczyciele i rada 

pedagogiczna 1/2

• Nauczyciel/wychowawca - jako drugi po
rodzicach autorytet dziecka - pracuje w ścisłej

współpracy z rodzicami. Spójność

komunikatów, celów i zadań daje dziecku
poczucie bezpieczeństwa, pozytywnie wpływa

na efektywność kształcenia.

• Pozyskanie rodzica jako sojusznika pomaga

budować autorytet nauczyciela w oczach

dziecka.



Rada Rodziców  a nauczyciele i rada 
pedagogiczna 2/2

• Wychowawca zachęca rodziców do włączania

się w proces edukacji swoich dzieci oraz

działania na ich rzecz.

• Wychowawca stwarza warunki i atmosferę dla

dobrej organizacji rodziców uczniów jednej
klasy.



Rada Rodziców a inni rodzice 1/2

Rada Rodziców musi mieć poparcie ogółu

rodziców.

Można je uzyskać dzięki:

• osobistym kontaktom członków Rady z rodzicami,

• regularnemu informowaniu rodziców na zebraniach

oddziałowych, nad czym pracuje Rada i z jakim

skutkiem,



Rada Rodziców a inni rodzice  2/2

• pozyskiwaniu informacji o potrzebach i

oczekiwaniach wszystkich rodziców,

• informowaniu rodziców o działaniach Rady

Rodziców poprzez media dostępne w szkole i w

domu (gazetka szkolna, tablica informacyjna,

strona internetowa, newsletter),

• angażowaniu rodziców do prac organizowanych

przez Radę.



Czym zajmuje się Rada Rodziców?     

1/3

• współpracą z Samorządem Uczniowskim i
finansowaniem jego inicjatyw,

• współorganizowaniem imprez szkolnych (festiwale
naukowe, imprezy sportowe, festyny, dyskoteki,
bale, itp.),

• organizowaniem zajęć dla dzieci z różnymi
potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi,

• stworzeniem „Szkolnego Uniwersytetu dla
Rodziców” (warsztaty, kursy, szkolenia, spotkania z
ekspertami: psychologiem, lekarzem, pedagogiem,
prawnikiem itp.),



Czym zajmuje się Rada Rodziców?     

2/3

• pozyskiwaniem partnerów wspierających

działalność szkoły,

• współpracą ze środowiskiem lokalnym,

• finansowaniem przedsięwzięć związanych ze

szkołą, przede wszystkim tych, które oparte są na

pracy zespołowej ,

• wspieraniem finansowym uczniów w trudnej sytuacji

materialnej,



Czym zajmuje się Rada Rodziców?     
3/3

• opiniowaniem pracy nauczycieli ubiegających się

o awans zawodowy,

• opiniowaniem projektu budżetu szkoły,

• rozpoznaniem potrzeb finansowych szkoły oraz 

zabieganiem u władz lokalnych o należyte ich 

zaspokajanie.



Co trzeba zrobić, aby dostać się do 

Rady Rodziców?

Jeśli chcesz tworzyć szkołę przyjazną dzieciom,

zgłoś się do Rady Oddziałowej (klasowej) i Rady

Rodziców (szkolnej).

Towarzyszenie dziecku w procesie edukacji jest

wspaniałą przygodą. Nie rezygnuj z tej możliwości!



Dziękujemy za uwagę! 

Wszystkim rodzicom życzymy powodzenia!

Autorzy prezentacji wchodzą w skład zespołu Liderów 

Rodzicielskich przygotowanych i przeszkolonych przez 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i 

Szkoleń w ramach programu  m. st. Warszawy „Rodzice we 

wspólnocie szkolnej”.  

Zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców.

www.wcies.edu.pl

www.rodzicewedukacji.pl

http://www.wcies.edu.pl/
http://www.rodzicewedukacji.pl/

