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CELE I ZASADY WSPÓŁPRACY      RODZICÓW ZE SZKOŁĄ  

Rodzina  stanowi  naturalne  środowisko  wychowawcze  dzieci  i
młodzieży,  jest  integralną  częścią  każdego  społeczeństwa,  stanowi  jego
najmniejszą, a zarazem podstawową komórkę.

Wychowawczej  działalności  rodziny nie jest  w stanie  zastąpić  żadne inne
środowisko ze względu na typ więzi łączących z rodziną.

W  momencie  rozpoczęcia  edukacji  szkolnej  na  dziecko  oddziałują  dwa
podstawowe  środowiska  wychowawcze:  rodzina  i  szkoła  mające  decydujący
wpływ na prawidłowy rozwój jego osoby, w związku z czym bardzo ważna jest
właściwa współpraca pomiędzy nimi.
Wspólnym celem zarówno nauczycieli jak i rodziców jest szeroko pojęte dobro
dziecka- dbałość o jego prawidłowy i harmonijny rozwój. Należy podkreślić, że
za współpracę odpowiedzialność ponoszą obie strony, ponieważ są partnerami w
realizowaniu zadań związanych z wychowaniem dziecka.
To rodzice mają prawo i obowiązek wychowywania dzieci, ale nauczyciel- 

wychowawca  ma  możliwość  towarzyszenia  dzieciom,  obserwowania  ich w
różnych sytuacjach szkolnych. Pierwszy może dostrzec niepokojące zachowania
i zainicjować wspólnie z rodzicami szukanie przyczyn oraz sposobów
postępowania. Nie jest w stanie jednak zaopatrzyć rodziców w gotowy zestaw 
reguł umożliwiających mądre wychowanie, ale może zwrócić uwagę na pewne 
zagadnienia, stworzyć warunki do osobistego doświadczenia emocji, zachęcić 
do refleksji, wskazać na zagrożenia, polecić lekturę lub adres specjalisty.

Nadrzędnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do
usprawnienia  pracy wychowawczej  z uczniami w jej  szerokim rozumieniu,  a
więc nie tylko w zakresie rozwijania w uczniach dyspozycji kierunkowych, jak
przekonania,  zainteresowania  i  postawy,  lecz  także  dyspozycji
sprawnościowych, równoznacznych z zasobem wiedzy, poziomem uzdolnień i
umiejętności. 

Dobra współpraca nauczyciela  z  rodzicami  dziecka  polega  na  ciągłym,
wzajemnym uzupełnianiu  się.  Właściwe  współdziałanie  powinno  polegać  na
wspólnej  organizacji  procesu  wychowania  w  szkole  i  w  domu  rodzinnym
poprzez  podwojenie  sytuacji  wychowawczych,  ujednolicenie  sposobu
oddziaływań, metod nagradzania i karania roztaczanie kontroli, pobudzanie do
działań pożądanych.

Bardzo  ważne  jest  ujednolicenie  wymagań  stawianych  dzieciom  przez
wychowawców i  rodziców,  zwłaszcza  w  dziedzinie  wychowania  moralnego,
społecznego, estetycznego, a więc w sferze oddziaływań kształtujących u dzieci
określone wartości, oceny, zasady, normy. Bez udziału i wsparcia rodziny nikt
nie  wpoi  dziecku  zasad  moralnych,  którymi  będzie  się  ono zawsze  w życiu
konsekwentnie kierowało. Skutki niejednolitych oddziaływań wychowawczych
prowadzą w konsekwencji  do przeżywania przez dzieci  zachwiania  poczucia



uznawanych  dotąd  norm,  zasad,  wartości.  Czasem  staje  się  to  przyczyną
zaburzeń w zachowaniu dzieci.

We wzajemnych kontaktach  ważne jest,  aby rodzice  i  nauczyciele  byli
sprzymierzeńcami.  Tylko  razem  można  stworzyć  właściwy  klimat
wychowawczy.  Współpraca  nauczycieli  z  rodzicami  warunkuje  harmonijny
rozwój uczniów, wpływa zarówno na ich postępy w nauce, jak i w zachowaniu.
Daje  równe  szanse  ciągłego  doskonalenia  się  nauczycieli  i  rodziców  jako
wychowawców odpowiedzialnych za wielostronny rozwój dzieci i młodzieży.

Odpowiednio  zorganizowane  i  celowe  współdziałanie  szkoły  i  rodziny
zapewnia  wymierne  korzyści.  Może  ono  sprzyjać  lepszemu  poznaniu  i
rozumieniu  uczniów  przez  nauczycieli  i  rodziców,  uzgodnieniu  właściwego
podejścia  wychowawczego,  udzieleniu  sobie  wzajemnej  pomocy  oraz
stwarzaniu właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu.

W wychowaniu istnieją obszary wspólne. Nauczyciel- wychowawca i rodzic
powinni być w szkole partnerami, mającymi prawa i obowiązki, a podstawą ich
współpracy winno być wcześniej  wspomniane  zaufanie,  akceptacja  i  rzetelna
informacja.  Warunkiem  poprawnych  stosunków  jest  też  aktywność  i
systematyczność. Należy tak organizować współpracę z domem, by odbywała
się ona zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami współdziałania nauczycieli
i rodziców:

  zasadą  pozytywnej  motywacji,  gdyż  nieodzownym  warunkiem
skutecznego współdziałania wychowawcy i rodziców jest dobrowolny
i chętny w nim udział;

  zasada  partnerstwa,  postulująca  równorzędne  prawa  i  obowiązki
wychowawcy  i  rodziców,  aby  żadna  ze  stron  nie  czuła  się  mniej
wartościowa od drugiej;

  zasada  wielostronnego  przepływu  informacji,  zakładająca
konieczność  uruchomienia  różnych  źródeł  porozumiewania  między
nauczycielem a rodzicami (wielokierunkową wymianę opinii zarówno
między  nauczycielami  a  rodzicami,  jak  i  samymi  nauczycielami  i
samymi rodzicami);

  zasada  jedności  oddziaływań,  przypominająca  o  konieczności
realizowania  przez  szkołę  i  rodzinę  zgodnych  ze  sobą  celów
wychowania;

  zasada  aktywnej  i  systematycznej  współpracy,  uwydatniająca
potrzebę czynnego i stałego zaangażowania nauczycieli i rodziców w
wykonywanie zadań wypływających ze współpracy;

Należy mieć świadomość, że nie ma uniwersalnych recept na dobre relacje
nauczycieli z rodzicami oraz rodziców z nauczycielami. Każda ze stron jednak
zawsze  powinna pamiętać,  by doceniać  wysiłki  drugiej  strony,  traktować się
podmiotowo,  wspierać  się  wzajemnie,  bo  wszystko  to  ma  wpływ  na
wartościowe wychowanie dzieci, a na tym obu stronom zależy w równej mierze.
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