KONTRAKT
ZAWARTY POMIĘDZY NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI
DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 „FANTAZJA”
W SZCZYTNIE






JESTEŚMY DLA SIEBIE ŻYCZLIWI I SZANUJEMY SWOJE PRAWA
UZNAJEMY WZAJEMNIE SWOJE KOMPETENCJE W WYCHOWANIU I OPIECE NAD
DZIEĆMI
WSPIERAMY SIĘ W SWOICH DZIAŁANIACH DLA DOBRA DZIECKA
WSPÓLNIE POSZUKUJEMY SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
I KONFLIKTÓW
JESTEŚMY OTWARCI NA UWAGI, SUGESTIE I SPOSTRZEŻENIA INNYCH

ZOBOWIĄZANIA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
RODZIC MA PRAWO DO:
1. wypowiedzi na temat pracy przedszkola w rozmowie indywidualnej lub ankiecie
2. bieżących informacji na temat postępów i osiągnięć dziecka
3. informacji dotyczących trudności rozwojowych dziecka i wskazania możliwości pomocy
w przezwyciężaniu tych trudności
4. natychmiastowego powiadomienia o niedyspozycji dziecka w grupie (choroby, wypadki)
5. informacji na temat „życia przedszkola” zamieszczanych na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń
6. informacji na temat zajęć dodatkowych odbywających się w naszej placówce
7. uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych na terenie naszego przedszkola dla dzieci 3-letnich
i wybranych zajęciach w grupach
RODZIC POWINIEN:
1. uczestniczyć w zebraniach grupowych, prelekcjach, warsztatach, spotkaniach ze
specjalistami, imprezach integracyjnych
2. interesować się przebiegiem rozwoju dziecka
3. współpracować z nauczycielami w planowaniu działań wychowawczych dla własnego
dziecka i w szukaniu rozwiązań w przypadku pojawiających się trudności
4. w miarę możliwości nie przedłużać pożegnań z dzieckiem
5. interesować się pracą dydaktyczno – wychowawczą przedszkola, utrwalać postawy,
umiejętności i wiadomości zdobyte przez dzieci
6. na uroczystościach i zajęciach otwartych reagować na niewłaściwe zachowanie swojego
dziecka
7. kontynuować pracę z dzieckiem w domu według zaleceń specjalistów i nauczycieli
8. zaangażować się w miarę możliwości w organizację imprez, uroczystości, wycieczek, zajęć
z dziećmi
9. przestrzegać dnia zabawek- nie przynosimy do przedszkola zabawek budzących agresję
u dzieci (głośne, miecze, pistolety itp.).
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10. informować nauczycieli o zmianach dotyczących kontaktu tj. aktualizować telefony,
dostarczać upoważnienia do odbioru dziecka
11. wymieniać z nauczycielami spostrzeżenia i informacje dotyczące niepokojących objawów
zmian w zachowaniu dziecka, zarówno tych pożądanych, jak i negatywnych w celu
wprowadzenia wspólnego sposobu postępowania
12. systematycznie zapoznawać się z treścią ogłoszeń zamieszczanych na tablicy
13. powiadamiać nauczyciela o chorobach dziecka, alergiach, wskazaniach lekarskich
14. zgłaszać spóźnienia dziecka do godz. 8.30
15. nie wchodzić do sal pod nieobecność nauczyciela
16. zakładać buty ochronne wchodząc do sali
ZOBOWIĄZANIA NAUCZYCIELI DZIECKA
NAUCZYCIEL MA PRAWO DO:
1. wypowiedzi na temat pracy przedszkola w rozmowie indywidualnej, ankiecie i na
zebraniach
2. podejmowania decyzji i działań pomocnych dzieciom
3. uzyskiwania od rodziców informacji o występujących trudnościach w zachowaniu dziecka
w domu
4. przekazywania informacji dotyczących trudności rozwojowych dziecka i wskazania
możliwości pomocy w przezwyciężaniu tych trudności
5. przekazywania rodzicom informacji o podjętej współpracy ze specjalistami
6. przekazywania informacji na temat zajęć dodatkowych odbywających się w placówce
7. wyrażania swojej opinii na temat zachowania dziecka
8. zgłaszać odpowiednim instytucjom przypadki zaniedbywania dzieci lub zagrażających ich
zdrowiu czy rozwojowi emocjonalnemu
NAUCZYCIEL POWINIEN:
1. uczestniczyć w zebraniach grupowych, prelekcjach, warsztatach, spotkaniach ze
specjalistami, imprezach integracyjnych
2. interesować się pracą dydaktyczno – wychowawczą przedszkola, utrwalać postawy,
umiejętności i wiadomości zdobyte przez dzieci.
3. informowania rodziców na temat postępów w i osiągnięć dziecka
4. wymieniać z rodzicami spostrzeżenia i informacje dotyczące niepokojących objawów zmian
w zachowaniu dziecka, zarówno tych pożądanych, jak i negatywnych w celu wypracowania
wspólnego sposobu postępowania
5. uważnie słuchać i obserwować dzieci, oraz w miarę możliwości wychodzi na przeciw ich
oczekiwaniom
6. realizować w trakcie zajęć i innych działań dydaktyczno- wychowawczych podstawę
programową określoną przez MEN
7. dbać o bezpieczeństwo grupy w czasie pobytu w przedszkolu, ogrodzie i wycieczkach
8. być życzliwym i otwartym w kontaktach z dziećmi i rodzicami
9. natychmiast powiadamiać rodziców o niedyspozycji dziecka w grupie
10. informowania rodziców o odbywających się zajęciach dla dzieci 3 letnich
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