
PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 
w Przedszkolu im Jana Brzechwy w  Trąbkach Wielkich 

 
 
Podstawa prawna: 
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o 
postępowaniu w sprawach nieletnich 

 
 

1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli        
z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej 
przedszkola zawartej w statucie. 
2. Kontakty rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielami przybierają formę: 
- zebrań z rodzicami 
- zajęć warsztatowych 
- wizyt w ramach projektu "Bohater Tygodnia" 
- dni otwartych w przedszkolu 
- spotkań, rozmów indywidualnych. 
3. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość kontaktów wynikających                           
z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu                        
z nauczycielem terminu takiego spotkania. 
4. Miejscem kontaktów  nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach 
służbowych może być jedynie przedszkole. 
5. Nie praktykuje się rozmów nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami                   
i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania obowiązkowych zajęć dydaktycznych. 
6. Osobą uprawnioną z ramienia placówki do przekazywania/przyjmowania informacji 
o dziecku jest wyłącznie nauczyciel. 
7. Kontakty mogą mieć charakter telefoniczny (pod numerem telefonu przedszkola) 
z zachowaniem zasad pkt. 6. 
Jeśli informacja od rodzica/prawnego opiekuna zostanie przekazana drogą telefoniczną 
pracownikowi niepedagogicznemu, jest on zobowiązany niezwłocznie przekazać 
informację konkretnemu wychowawcy grupy lub dyrektorowi przedszkola. 
8. Obecność rodziców/prawnych opiekunów na zebraniach potwierdzana jest ich 
podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy. 
9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez 
rodziców/prawnych opiekunów kolejno do: 
- nauczyciela, 
- dyrektora przedszkola, 
- rady pedagogicznej, 
- organu prowadzącego przedszkole (Gmina Trąbki Wielkie) 
- organu nadzorującego przedszkole (Kuratorium w Gdańsku). 
10. Rodzice/prawni opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą 
procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom 
współpracy przedszkola z rodzicami/prawnymi opiekunami. 
11. Wszelkich zmian w procedurze dokonuje dyrektor w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 
12. Procedura obowiązuje od dnia 01 marca 2015r. 
13. Procedura zostaje podana do wiadomości poprzez opublikowanie na stronie 
przedszkola. 



14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Procedurą ostateczną decyzję podejmuje 
dyrektor przedszkola. 


