KODEKS
RODZIC/OPIEKUN – NAUCZYCIEL/SZKOŁA
1. Relacje między rodzicem/opiekunem a nauczycielem powinny opierać się na
wzajemnym poszanowaniu godności osobistej i zaufaniu.
2. Rodzica/opiekuna i nauczyciela obowiązuje przestrzeganie reguł kulturalnego
zachowania się oraz zachowywania tajemnicy osobistej i zawodowej.
3. Rodzic/opiekun nie powinien brać udziału w działaniach uchybiających
autorytetowi nauczyciela i dobremu imieniu placówki szkolnej oraz jej kierownika.
4. Wszelkie uwagi krytyczne ze strony rodzica/opiekuna przedstawiane są w
pierwszej kolejności nauczycielowi i kierownikowi szkoły (zachowanie hierarchii
zawodowej).
5. Rodzic/opiekun respektuje i wspiera działania dydaktyczno-wychowawcze
nauczyciela/szkoły. W razie potrzeby informuje się o postępach swego dziecka i
konsultuje się z nauczycielem według ustalonych procedur.
6. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest uczenie swego dziecka szacunku do
nauczyciela i jego pracy.
7. Rodzic/opiekun stosuje się do regulaminów i przepisów obowiązujących w szkole
oraz do postanowień kierownika szkoły.
8. Rodzic/opiekun punktualnie przyprowadza i odbiera dziecko ze szkoły. Dziecko
może być odebrane ze szkoły tylko przez rodzica/opiekuna lub osoby przez niego
pisemnie upoważnione (pełnoletnie).
9. Rodzic/opiekun powinien być obecny na przeznaczonych dla niego zebraniach
organizowanych przez szkołę. O ewentualnej nieobecności rodzic/opiekun
powinien wcześniej powiadomić szkołę.
10.
Rodzic/opiekun powinien uczestniczyć z dzieckiem w uroczystościach
organizowanych przez szkołę. O ewentualnej nieobecności rodzic/opiekun
powinien wcześniej powiadomić szkołę. Rodzice/opiekunowie, którzy przebywają
na terenie szkoły podczas szkolnych imprez i uroczystości, biorą na siebie
odpowiedzialność za swoje dziecko.
11.
Podczas wycieczek szkolnych dzieci są pod opieką nauczyciela, a
rodzice/opiekunowie uczestniczący w wycieczce służą swoją pomocą.
12.
Rodzic/opiekun ma obowiązek zawiadamiania wychowawcy/szkoły o
nieobecności swojego dziecka oraz do jej usprawiedliwienia. Rodzice/opiekunowie
zawiadamiają nauczyciela/szkołę o chorobach zakaźnych swojego dziecka. W
czasie choroby dziecko przebywa w domu.
Uwaga:
W szkole nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych (z wyjątkiem
udzielania pierwszej pomocy). Nie podaje się też żadnych leków.
Kodeks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
Lille, 12/10/2016
Przewodnicząca Rady Rodziców
Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille

