Kodeks dla Rodziców NSP nr 81
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Uczy;
Wyjaśnia;
Zaciekawia/rozbudza zainteresowania;
Dąży do tego, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki na
miarę swoich możliwości;
Dostrzega specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów, stara się
dostosować do nich najlepszy sposób nauczania;
Rozwija aspiracje życiowe;
Sprawiedliwie ocenia. Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają
i rozumieją zasady oceniania;
Uczy twórczego i kreatywnego myślenia, pomaga zrozumieć świat i lepiej
sobie w nim radzić. Nauczyciele pomagają uczniom zrozumieć
współczesny świat;
Uczy asertywności ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności
wyrażania i przyjmowania krytyki;
Uczy wzajemnego szacunku i zrozumienia w relacjach z nauczycielami
i innymi uczniami;
Rozwija społecznie, uwrażliwia; uczy współpracy, działania na rzecz
innych i dla dobra wspólnego;
Pomaga uczniom uwierzyć w siebie;
Pomaga budować poczucie własnej wartości
Uczy, że błędy można popełniać – trzeba tylko wyciągać z nich wnioski.

Abyśmy mogli wypełnić przedstawione wyżej założenia,
Rodzice rozumieją, że:
1. Współpraca Rodzina-Szkoła musi opierać się na zaufaniu. Decydując się
na tę szkołę dajemy prawo nauczycielom do podejmowania decyzji
dotyczących edukacji i wychowania naszych dzieci: egzekwowania
i przestrzegania norm i zasad obowiązujących w szkole.
2. Rodzice nie ingerują w program nauczania szkoły.
3. Rodzice mają prawo nie zgadzać się z oceną ich dzieci wystawioną przez
nauczycieli, nie mają jednak prawa wpływać na nią. Muszą akceptować
sytuację, nawet wtedy kiedy ocena szkoły jest odmienna niż ocena
rodziców.
4. Rodzice uznają prawo do błędu dzieci, akceptują fakt, że dziecko może
być słabsze niż rodzicielskie ambicje.
5. Rodzice dają szanse dzieciom na samodzielne budowanie kompetencji.
Nie odrabiają prac za dzieci. Pomagają rozwijać samodzielność dziecka.
6. Rodzie mają obowiązek interesować się pracą domową dziecka, a także
zapewnić właściwe warunki do nauki dziecka, przeglądać zeszyty swoich
dzieci, zachęcać do staranności w prowadzeniu, współdziałać
z nauczycielami w zakresie realizacji zadań edukacyjnych.
7. Rodzice rozumieją, że zaspokajanie potrzeb indywidualnych musi być
podporządkowane potrzebom społeczności szkoły.
8. Rodzice mają prawo do własnych uwag i inicjatyw dotyczących
całokształtu działania szkoły. Uwagi te muszą być jednak zgłaszane w
sposób umożliwiający zrozumienie i przeanalizowanie problemu
(rekomendowana forma pisemna).
9. Wychowawca klasy jest pierwszym kontaktem rodziców we wszystkich
sprawach. Rodzice powinni starać się załatwić wszelkie sprawy bez
pomijania wychowawcy lub zainteresowanego nauczyciela.
10. Rodzice nie mają prawa wyjaśniać jakichkolwiek spraw, sporów
i problemów z dziećmi bez obecności rodziców tych dzieci.
Niedopuszczalne jest używanie przez rodziców siły fizycznej, zastraszania,
grożenia.
11. Kontakty Rodziców z Zarządem Fundacji „Rodzice Dzieciom” następują
za pośrednictwem Rady Rodziców. Rodzice mają prawo zgłaszać wszelkie

uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły wybranemu przez klasę
przedstawicielowi Rady.
12. Rodzice mają możliwość spotkań z nauczycielami w czasie zebrań, dni
otartych lub wyznaczonych dni. W sprawach ważnych możliwy jest
kontakt w innym umówionym terminie. Nauczyciel ma prawo przełożyć
spotkanie lub zaproponować inny termin dokończenia spotkania.
13. Rodzice mają obowiązek zapoznania się z Zasadami Oceniania w Szkole
Podstawowej Niepublicznej nr 81 raz innymi dokumentami regulującymi
funkcjonowanie i organizację pracy szkoły (Statut Szkoły, Szkolny
Program Wychowawczy – Profilaktyczny, Regulamin Szkoły).
14. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o swoim dziecku,
w szczególności o postępach i trudnościach w funkcjonowaniu szkolnym.
15. Rodzice mają prawo odwołania się od uzyskanej oceny semestralnej lub
rocznej zgodnie z obowiązującymi procedurami zawartymi w zasadach
oceniania.
16. Rodzice mają prawo do pełnej wcześniejszej informacji o planowanych
wycieczkach.
17. Rodzice mają prawo do współdecydowania o wyborze zajęć
pozalekcyjnych (zgodnie z Umową Kształcenia) oraz obowiązek pomocy
dziecku w zachowaniu równowagi pomiędzy zajęciami obowiązkowymi
i pozalekcyjnymi. W przypadku trudności szkolnych dziecka ostateczną
decyzję o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych podejmują wspólnie:
wychowawca, pedagog szkolny i psycholog.
18. Rodzice mają prawo uczestniczenia w działalności klasowej
i ogólnoszkolnej: przedstawienia i imprezy szkolne (wspólne przeżywanie
świąt).
19. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rolą
szkoły jest wspieranie Rodziców, służenie pomocą i radą w wykonywaniu
ich obowiązków.

