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      Współpraca z rodzicami jest trudnym zadaniem 

wychowawczym dla wielu nauczycieli, zarówno 

dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w zawodzie, 

jak i dla tych doświadczonych stażem. 

      Rodzice narzekają na nauczycieli, nauczyciele 

narzekają na rodziców. Powodów jest mnóstwo i 

pewnie każdy mógłby dorzucić swój własny. Do 

współpracy potrzeba jednak dwojga i to 

nauczyciel w tym układzie powinien być 

inicjatorem porozumienia. 

      Aby wywiadówki spełniały właściwą rolę należy je 

przeprowadzać w sposób przemyślany i starannie 

zaplanowany. 



Każde spotkanie jest zapowiedziane 

indywidualnym zaproszeniem, na którym 

powinny się znaleźć następujące informacje: 

- charakter spotkania ( informacyjne, 

dyskusyjne, szkoleniowe), 

- data i dokładna godzina rozpoczęcia 

zebrania, numer sali, 

- przebieg spotkania, 

- zaproszeni goście. 



    Idealny wychowawca przygotowuje jak 

najwięcej informacji na piśmie. 

    Na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym 

rodzice powinni otrzymać: 

- wydrukowane plany lekcji, 

- zestawienie nauczycieli uczących w klasie, 

- kalendarium roku szkolnego, 

- planowane imprezy szkolne i wycieczki. 

    Tak przygotowane zebranie będzie krótsze, 

a rodzice dostaną informację, po co 

wzywa się ich do szkoły. 



    Na zebranie wychowawca może zapraszać  
także nauczycieli poszczególnych 
przedmiotów, zanim pojawią się problemy, 
ponieważ rodzicom często brakuje 

    informacji, kto ich dzieci uczy, czego i jakimi 
metodami. 

    Aby rodzice nie wychodzili z zebrania z 
poczuciem straconego czasu należy 

    pokazać im efekty pracy ich dziecka. 
Dlatego wychowawca powinien rozłożyć 
prace uczniów do wglądu. 
Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy rodzice 
proszą o wgląd w sprawdziany, a 
nauczyciele odmawiają. 



    Na pierwszym spotkaniu warto ustalić 

zasady współpracy rodziców ze szkołą, 

   formę kontaktów, sposoby komunikacji. 

Niektóre problemy mogą być 

rozstrzygane telefonicznie lub 

korespondencyjnie.  

 Jednak w sprawach ważnych 

wychowawca musi być gotowy do 

spotkania osobistego z Rodzicem lub 

Opiekunem ucznia. 



 na pierwszym spotkaniu nauczyciel wita 
rodziców uśmiechem i wyciągniętą ręką 

 wychowawca na zebranie przychodzi 
jako pierwszy, a nie ostatni 

 powinien być także pierwszy w klasie po 
to, aby przygotować odpowiednio 
pomieszczenie 

 dobrym sposobem na stworzenie 
właściwego układu jest ustawić krzesła 
lub stoliki w okrąg lub tzw. podkowę  



 ważnym elementem powinna stać się 
rezygnacja z anonimowości rodziców 

 można przed zebraniem poczęstować 
rodziców kawą, wodą mineralną, 
ciasteczkami 

 należy się również zająć okryciem 
wierzchnim rodziców 

 najważniejsze staje się także nieobwinianie 
rodziców za nieobecność innych 

 kiedy wszystkie sprawy zostaną już 
zrealizowane należy przejść do 
przedstawienia i omówienia programu 
zebrania 



 staraj się poznać rodziców 

 rozmawiając z rodzicami, dąż do 

znalezienia wspólnej płaszczyzny 

 mówiąc o dziecku skup się na 

pozytywach 

 pozwól się wypowiedzieć rodzicom 

 poznaj warunki bytowe ucznia 

 umów się na następne spotkanie  



 pamiętaj o odpowiednim powitaniu i 
uśmiechu 

 bądź punktualny 

 przygotuj program i staraj się trzymać 
dyscyplinę czasową 

 odpowiednio zaaranżuj przestrzeń 

 umożliw wzajemną identyfikację 
poznania się 

 podziękuj za obecność 



 określ starannie i jasno cel zebrania. Powinien 
on być zrozumiały i konkretny 

 zaczynaj od spraw łatwych i prostych do 
rozwiązania i zastanów się, które punkty są na 
tyle ważne, że nie można ich pominąć, a które 
są najtrudniejsze i może się przy nich wywiązać 
dyskusja 

 przygotuj starannie plan spotkania, oceń ile 
czasu trzeba na każdy punkt 

 wyznacz ramy czasowe całego zebrania - 
najlepiej nie więcej niż 1-1,5 godziny. Jeśli 
zebranie się przedłuża zrezygnuj z innych 
punktów i przenieś na inny termin 



 możliwie dużo informacji postaraj się 
przygotować na piśmie i powiel je w 

   odpowiednich ilości egzemplarzy 

 przygotuj odpowiednie pomieszczenie, 
segreguj materiały i wszystko to, co chcesz 
powiedzieć. Poukładaj je tak, żeby ich nie 
szukać w czasie zebrania. 

 na początku przedstaw plan spotkania i 
sprawdź czy uczestnicy mają do niego 
uwagi 

 upewnij się, czy wszyscy mogą być do 
końca, jeśli trzeba będzie podejmować 
decyzje grupowe 



 pilnuj dyscypliny dyskusji; jeśli zaistnieje 

taka potrzeba, to określ delikatnie, ale 

stanowczo, zasady wypowiedzi: 

- mówi tylko jedna osoba, 

- niezbyt długi czas wypowiedzi, 

- głosu udziela prowadzący, 

- zdecydowanie kończ przedłużającą się 

dyskusję albo propozycją kolejnego 

spotkania poświęconą tylko spornej 

sprawie, albo głosowaniem 



 szanuj czas przybyłych osób. Nie rozgaduj 

się, unikaj raczej osobistych tematów, 

sprawiaj wrażenie osoby kompetentnej, 

zdecydowanej, pełnej racji 

 na zakończenie podsumuj spotkanie, 

podziękuj za przybycie, zapowiedz, datę, 

godzinę i miejsce następnego spotkania 

 pamiętaj, że tak jak prowadzisz zebranie, 

rodzice oceniają jak prowadzisz lekcje. Nic 

nie stoi na przeszkodzie, by podobnie, jak 

pisze się konspekty lekcji, zacząć pisać 

konspekty scenariusza zebrań 



      Pamiętajmy, że rodzice są koniecznym i 

nieodzownym  filarem, od którego zależy 

sprawne funkcjonowanie szkoły. 

Pozyskanie sobie rodziców jest jedyną 

możliwością na skuteczne oddziaływanie 

wychowawcze na terenie szkoły. 
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