
„Bądźmy razem a nie obok” 

Kontrakt 

 

Umowa między rodzicami syna/córki        …………………………………………. 

uczęszczającego/uczęszczającej do grupy ……. , a nauczycielami Przedszkola nr 349 

„Barcelonka” została sporządzona w celu polepszenia współpracy, nawiązania dialogu a tym 

samym osiągnięcia satysfakcji i zadowolenia obu stron w wychowaniu dziecka. 

Praca na zasadzie partnerstwa, współodpowiedzialności za prawidłowy rozwój dziecka 

jest naszym priorytetem. 

Zawarcie tego kontraktu pozwoli nam tę współodpowiedzialność osiągnąć. 

Umowa zostaje zawarta na rok szkolny ………………. 

 

Jako rodzic mam prawo do: 

 Wypowiedzi na temat pracy przedszkola w rozmowie indywidualnej lub ankiecie  

 Bieżących informacji na temat postępów i osiągnięć dziecka (w rozmowie 

indywidualnej z nauczycielem) 

 Informacji dotyczących trudności rozwojowych dziecka i wskazania możliwości 

pomocy w przezwyciężaniu tych trudności (w rozmowie indywidualnej  

z nauczycielem a wskazań na piśmie) 

 Informacji o podjętej współpracy ze specjalistami 

 Natychmiastowego powiadomienia o niedyspozycji dziecka (np. choroby, wypadki, 

zdarzenia losowe) 

 Informacji na temat „życia przedszkola” zamieszczanych na stronie internetowej, 

tablicy ogłoszeń 

 Informacji na temat zajęć dodatkowych odbywających się w naszej placówce 

 Uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych dla nowoprzyjętych dzieci i wybranych 

zajęciach pokazowych w grupie 

 

Jako rodzic powinienem: 

 Uczestniczyć w zebraniach grupowych, prelekcjach, warsztatach, spotkaniach           

ze specjalistami, imprezach integracyjnych 

 Interesować się przebiegiem rozwoju dziecka 

 Współpracować z nauczycielami w planowaniu działań wychowawczych dla dziecka  

i szukaniu rozwiązań w przypadku pojawiających się trudności 



 Interesować się pracą dydaktyczno-wychowawczą przedszkola, utrwalać postawy, 

umiejętności i wiadomości zdobyte przez dziecko 

 Kontynuować pracę z dzieckiem w domu według zaleceń nauczycieli i specjalistów 

 Zaangażować się, w miarę możliwości, w organizację imprez, uroczystości, 

wycieczek, zajęć z dziećmi i dla dzieci 

 Informować nauczycieli o zmianach dotyczących kontaktu, tj.: aktualizować telefony, 

dostarczać upoważnienia do odbioru dziecka 

 Wymieniać z nauczycielami spostrzeżenia i informacje dotyczące niepokojących 

objawów, zmian w zachowaniu dziecka, zarówno tych pożądanych jak i negatywnych 

w celu wypracowania wspólnego sposobu postępowania 

 Systematycznie zapoznawać się z treścią ogłoszeń zamieszczanych na tablicy 

informacyjnej przedszkola i grupy  

 Powiadamiać nauczyciela o chorobach, alergiach, wskazaniach lekarskich 

 Zgłaszać spóźnienie lub nieobecność dziecka do godz. 8:30 

 Odbierać dziecko w ustalonych godzinach (nie później niż do godz. 17:30) 

 Dokonywać terminowo opłat za przedszkole 

 

Jako nauczyciel mam prawo do: 

 Wypowiedzi na temat pracy przedszkola w rozmowie indywidualnej lub ankiecie           

i na zebraniach 

 Podejmowania decyzji i działań pomocnych dziecku 

 Uzyskiwaniu od rodziców informacji o: 

-  występujących trudnościach w zachowaniu dziecka w domu 

-  trudnych sytuacjach losowych rodziny (pogrzeb, rozwód, separacja, ciężkie choroby 

itp.) 

 Przekazywania informacji dotyczących trudności rozwojowych dziecka i wskazania 

możliwości pomocy w przezwyciężeniu tych trudności 

 Przekazywania informacji o podjętej współpracy ze specjalistami 

 Przekazywania informacji na temat zajęć dodatkowych odbywających się w placówce 

 Wyrażania swojej opinii na temat zachowania dziecka 

 Zgłaszania odpowiednim instytucjom przypadków zaniedbywania dziecka               

lub zagrażających jego zdrowiu czy rozwojowi emocjonalnemu 

Jako nauczyciel powinienem: 

 Uczestniczyć w zebraniach grupowych, prelekcjach, warsztatach, spotkaniach               

ze specjalistami, imprezach integracyjnych 

 Realizować w trakcie zajęć i innych działań dydaktyczno-wychowawczych podstawę 

programową określoną przez MEN 

 Interesować się pracą dydaktyczno-wychowawczą przedszkola, utrwalać postawy, 

umiejętności i wiadomości zdobyte przez dziecko 



 Informować rodziców na temat postępów i osiągnięć dziecka 

 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 

 Uważnie słuchać i obserwować dziecko oraz w miarę możliwości wychodzić 

naprzeciw ich oczekiwaniom 

 Dbać o bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, ogrodzie i podczas wycieczek 

 Być życzliwym i otwartym w kontaktach z dziećmi i rodzicami 

 Natychmiast powiadamiać rodziców o niedyspozycji dziecka w grupie (choroby, 

wypadki, zdarzenia losowe) 

 Informować rodziców o odbywających się zajęciach adaptacyjnych                            

dla nowoprzyjętych dzieci i wybranych zajęciach pokazowych w grupie 

 

 

Akceptujemy warunki kontraktu 

 

Podpis rodziców     Podpis nauczycieli 

 

  

 

 


