
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 

 

I. Wstęp 

 

Bursa ma duży wpływ na kształtowanie osobowości wychowanka. 

Wychowanek przychodzący do placówki często rozluźnia swoje więzi z 

rodziną i dotychczasowym środowiskiem. Wchodzi w zupełnie nowe 

warunki życia. W tym momencie pojawia się zadanie dla nauczyciela 

wychowawcy- utrzymać stały kontakt z rodziną wychowanka, oraz pobudzać 

zainteresowanie rodziców losem wychowanka w placówce. Pierwszy kontakt 

podejmowany jest, gdy rodzic przywozi swoje dziecko do placówki po raz 

pierwszy. Obecność rodzica staje się nieodzownym filarem w kształtowaniu 

postaw i pozytywnych zachowań wychowanka przebywającego w placówce. 

Różnorodność podejmowanych kontaktów z rodzina sprzyja poznaniu 

sytuacji domowej wychowanka, jego potrzeb, trudności, charakteru, a zatem 

może ułatwić wychowawcy wyjaśnienie przyczyn zachowania się 

podopiecznych oraz umożliwi dobór odpowiednich środków 

wychowawczych. 

 

II. Cele programu. 

 

1. Dbanie o podtrzymywanie więzi rodzinnych pomiędzy wychowankiem a 

rodzicami. 

2. Rozwijanie zainteresowania rodziców życiem ich dzieci. 

3. Pedagogizacja rodziców. 

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności rodziców za proces 

wychowawczy ich dzieci. 

5. Podtrzymywanie stałego kontaktu z placówką. 

6. Dbanie o pozytywne postrzeganie placówki przez rodziców 

7. Zapoznanie rodziców z warunkami, zasadami, wymaganiami, prawami 

wychowanka. 

8. Jednolita płaszczyzna oddziaływania domu rodzinnego i bursy 

podopiecznego. 

 

III Zadania bursy w zakresie współpracy z rodzicami 

 

1. Stwarzanie możliwości stałego kontaktu rodziców z placówką 

2. Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudnych problemów 

wychowawczych. 

3. Bursa zapewnia całodobową opiekę wychowawczą w okresie kształcenia 

się poza miejscem zamieszkania 

4. Poznanie rodziców- opiekunów, ich oczekiwań i wymagań. 

 



IV Formy współpracy z rodzicami. 

 

1. Kontakty telefoniczne wychowawców grup i dyrektora z rodzicami 

2. Korespondencja z rodzicami( listy pochwalne, nagany, zaproszenia, 

podziękowania) 

3. Spotkania indywidualne (okazjonalnie) 

4. Kontrakty z rodzicami – zobowiązanie rodziców do comiesięcznych 

kontaktów z placówką 

5. Spotkania grupowe 

6. Spotkania tematyczne (eksperci) 

7. Spotkania okolicznościowe 

 

V. Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami 

 

1. Przed przyjęciem do bursy rodzice podpisują zobowiązanie do 

podejmowania comiesięcznych kontaktów z placówką umieszczone na 

druku podania o przyjęcie do bursy. 

2. Spotkania z rodzicami odbywają się w gabinetach wychowawców lub na 

świetlicy. 

3. Spotkania maja określony charakter: zebrań grupowych, rozmów 

indywidualnych, spotkań tematycznych i okolicznościowych. 

4. Terminarz spotkań określany jest na początku roku szkolnego. O 

spotkaniu rodzic informowany jest poprzez imienne zaproszenie 

potwierdzane podpisem rodzica. 

5. Nauczyciel wychowawca jest stale do dyspozycji rodzica. 

 

VI. Zasady dobrej współpracy wychowawcy z rodzicami 

 

1. Otwarta postawa nauczyciela. 

2. Rozpoczynanie rozmowy z rodzicem, od tego, co dobre i pozytywne. 

3. Jasne i konkretne komunikaty. 

4. Proponować rozwiązania problemów wychowawczych, ale wybór 

ostateczny pozostawiać rodzicom. 

5. Stworzyć odpowiednie warunki i miejsce spotkania. 

 

VII. Przewidywane efekty podejmowanych działań 

• Prognoza negatywna 

1. Brak kontaktu między opiekunami a bursą. 

2. Brak informacji zwrotnych. 

3. Brak ujednoliconych zasad postępowania nauczycieli wychowawców i 

rodziców w sprawach wychowawczych. 

4. Bierność ze strony rodziców w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych. 



 

• Prognoza pozytywna 

1. Wzrost poczucia własnej wartości u rodziców. 

2. Poprawa relacji między wychowawcą a rodzicem. 

3. Lepsze zrozumienie przez rodziców i wychowawców potrzeb 

wychowanka. 

4. Ujednolicenie zasad postępowania w sprawach wychowawczych- 

wspólne tworzenie planu wychowawczego. 

5. Pogłębienie wiedzy pedagogiczno- wychowawczej przez rodziców. 

 

VIII. Ewaluacja programu współpracy z rodzicami. 

 

1. Ankieta 

2. Rozmowy indywidualne 

 

 

 

 

Opracowany program współpracy z rodzicami jest spójny z programem 

wychowawczym Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach. 

 

 


