REGULAMIN RODZICA
Rodzic ma prawo wyboru szkoły jako miejsca edukacji, wychowania i wzrostu
własnego dziecka. Świadomy wybór oznacza, że rodzice znają i respektują założenia
i program wybranej szkoły. Deklarują chęć współpracy ze szkołą i darzą zaufaniem
pracujących w niej wychowawców i nauczycieli.
W Polskiej Sobotniej Szkole w Darlington, w celu ułatwienia współpracy
pomiędzy rodzicami i szkołą, obowiązują następujące zasady:
Wymagania Szkoły:
1. Szkoła oczekuje, że rodzice będą współdziałali ze Szkołą i respektowali
wspólne ustalenia oraz zgodne z regulaminem działania wychowawcze
podejmowane przez Szkołę.
2. Oczekujemy, że rodzice nie będą kwestionować poleceń pracowników szkoły
w obecności dziecka, a wszelkie kwestie sporne będą wyjaśniane osobiście, w
rozmowie indywidualnej z nauczycielem lub z Kadrą Kierowniczą Szkoły.
3. Rodzice winni respektować decyzje szkoły dotyczące:
1. Doboru uczących nauczycieli.
2. Przydziału uczniów do klas.
3. Podziału na grupy.
4. Doboru programów i podręczników / materiałów szkolnych.
5. Planu nauczania.
6. Metod nauczania.

7. Sposobu oceniania.
4. Rodzice nie mają wpływu na wystawione zgodnie z procedurą oceny.
5. Szkoła oczekuje, że rodzice wyposażą dziecko w odpowiednie pomoce i
przybory szkolne, tak aby mogło w pełni uczestniczyć w zajęciach. Szkoła
oczekuje, że rodzice stworzą dziecku warunki umożliwiające przygotowanie do
lekcji.

Prawa Rodziców:
1. Rodzice mają prawo do poszanowania prywatności i poufności.
2. Rodzice mają prawo do uzyskania wglądu do dokumentów szkoły, które opisują
zasady pracy Szkoły.
3. Rodzice mają prawo do wszechstronnej informacji o działaniach szkoły.
4. Rodzice mają wpływ na życie szkoły poprzez Radę Rodziców i swoich
przedstawicieli w Radzie Szkoły.
5. Rodzice mają prawo do udziału w życiu Szkoły i akcjach organizowanych przez
Szkołę.
6. Rodzice mogą liczyć na indywidualne podejście do dziecka i jego problemów
dotyczących funkcjonowania w Szkole.
7. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o wymaganiach i zasadach
oceniania.
8. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o bieżących postępach dziecka
w nauce.
9. Rodzice mają prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka w Szkole.

10. Pytania dotyczące pracy klasy na lekcjach rodzice powinni kierować
bezpośrednio do nauczycieli.
11. Uwagi i wnioski ogólne dotyczące pracy szkoły Rodzice mogą zgłaszać
stosownym organom poprzez Radę Rodziców.
Obowiązki Rodziców:
1. Rodzice powinni przestrzegać zasad funkcjonowania szkoły zawartych w
dokumentach oraz regulaminach szkoły oraz wszelkich ustaleń dotyczących
spraw bezpieczeństwa i porządku obowiązujących na terenie szkoły. Winni
także wymagać wypełniania przez dziecko postanowień Kodeksu Ucznia i
wspierać je w tym.
2. Rodzice powinni respektować postanowienia Rady Pedagogicznej i Kadry
Kierowniczej Szkoły.
3. Szkoła oczekuje, że rodzice będą motywowali dziecko do rzetelnej nauki,
wywiązywania się z obowiązków i do pełnego wykorzystania swoich
możliwości.
4. Rodzice mają obowiązek informować szkołę o istotnych problemach (w tym
zdrowotnych) mających wpływ na funkcjonowanie w szkole poszczególnych
uczniów lub całej klasy.
5. Szkoła oczekuje, że w razie potrzeby Rodzice skorzystają ze specjalistycznej
pomocy pozaszkolnej w zakresie diagnozowania problemów dziecka.
6. Rodzice są zobowiązani do udziału w zebraniach, a także do przychodzenia na
spotkania indywidualne na zaproszenie Kadry Kierowniczej, nauczyciela

przedmiotowego. Miejsce i czas spotkań z rodzicami wyznacza szkoła w
porozumieniu z Rodzicami.
7. Obowiązkiem rodziców jest umożliwienie dziecku nauki zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego.
8. Rodzice zobowiązani są do dopilnowania punktualnego przyjścia dziecka na
zajęcia szkolne i punktualnego odbierania dziecka po zajęciach.
9. Rodzice zobowiązani są do umożliwienia dziecku wzięcia udziału w
aktywnościach organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły.
10. Obowiązkiem rodziców jest zadbanie, aby dziecko było ubrane stosownie do
okoliczności i warunków pogodowych.
11. Rodzice zobowiązani są do respektowania, ustalonych przez Szkołę, zasad
opuszczania przez dziecko terenu Szkoły.

