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Angażowanie rodziców – wskaźniki 
Uczniowie uczą się najlepiej, gdy rodzice wspierają ich w nauce. Aby to czynić, 

rodzice powinni rozumieć potrzeby rozwojowe dzieci oraz nauczyć się tworzyć 

odpowiednie środowisko nauki w domu. Gdy szkoła angażuje rodziców, 

wówczas mogą oni lepiej zrozumieć cele, jakie szkoła chce osiągnąć oraz 

wspierać jej politykę i działania. Rodzice mogą także udzielać szkole 

praktycznych rad i pomocy. Słowo “angażowanie” oznacza aktywny dialog 

pomiędzy rodzicami a nauczycielami. Ważne jest, by Szkoła Aktywna w 

Społeczności  wyraźnie określiła oczekiwania wobec rodziców dotyczące przejmowania przez nich  inicjatywy 

w wybranych działaniach. 

 

1. Czy komunikacja pomiędzy domem a szkołą jest systematyczna, dwustronna i pełna 

zrozumienia? 

 Przynajmniej raz w roku (docelowo raz na semestr) organizujemy indywidualne spotkania  

z rodzicami, podczas których omawiamy osiągnięcia uczniów. 

 Informujemy rodziców o programach nauczania, osiągnięciach uczniów, działalności szkoły, ofercie 

dla uczniów, w tym o zajęciach do wyboru. 

 Rozwijamy procedury, które pozwalają rodzicom na regularny wgląd w pracę ich dzieci  

i komentowanie jej za pomocą różnych narzędzi, takich jak: dokumenty uczniów czy platformy 

technologiczne, takie jak Class dojo, Edmodo, Google Classroom lub dziennik elektroniczny. 

 Mamy strategię włączenia w nasze inicjatywy rodziców, którzy się niechętnie angażują. 

 Kładziemy nacisk na pozytywne informacje o uczniach i zapraszamy rodziców do świętowania  

z nami sukcesów dzieci.  

 Równość relacji ze wszystkimi rodzicami jest częścią misji i wizji szkoły. 

 Zebrania zwołujemy w czasie dogodnym dla rodziców i wspieramy komunikację między rodzicami 

oraz między rodzicami i nauczycielami podczas zebrań. 

 Stwarzamy rodzicom możliwości wypowiadania się, przedstawiania pomysłów i wątpliwości 

nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkoły. 

 Rodzice i nauczyciele są świadomi praw, obowiązków i oczekiwań obu stron, które mogą (choć nie 

muszą) mieć postać pisemnej umowy 

2. Jak skutecznie promujemy i wspieramy umiejętności rodzicielskie? 

 Wspieramy rodziców oferując im szkolenia, materiały i inne usługi. 

 Oferujemy warsztaty lub programy, które pomagają rodzicom w ich problemach rodzicielskich 

(komunikacja, dyscyplina, narkotyki i alkohol, wychowanie dziecka przez jednego rodzica itp.). 

 Informujemy rodziców o programach i zasobach w społeczności lokalnej, które udzielają wsparcia 

rodzinom. 

 Promujemy i wspieramy „wymiany rodzicielskie” z innymi szkołami, radami rodziców  

i organizacjami. 

3. Jak skutecznie zachęcamy rodziców, aby odgrywali aktywną rolę w uczeniu się uczniów? 

 Obserwujemy aktywność rodziców w różnych inicjatywach szkolnych i poddajemy refleksji  poziom 

ich zaangażowania.  

 Systematycznie zbieramy opinie rodziców na temat funkcjonowania szkoły (np. prosząc ich  

o wypełnienie rocznego kwestionariusza lub wykorzystując inne narzędzia) 

 Stwarzamy możliwości edukacyjne rodzinom lub współpracujemy z innymi instytucjami, które 

organizują sesje dla rodzin. 

 Mamy do dyspozycji  zabawki, pomoce dydaktyczne lub książki, które rodzice mogą wypożyczyć do 

domu dla dzieci. 

 Informujemy rodziców o konkretnych oczekiwaniach wobec uczniów na każdym poziomie nauki. 

 Pomagamy rodzicom zdobywać umiejętności, dzięki którym będą mogli stać się liderami dla innych 

rodziców. 
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4. Jak skutecznie zachęcamy rodziców do tego, by angażowali się jako wolontariusze w szkole i jak 

szukamy ich wsparcia i pomocy? 

 Staramy się rozpoznać talenty, umiejętności i wiedzę rodziców, dzięki czemu wiemy lepiej, w jakich 

obszarach mogą być pomocni jako wolontariusze. 

 Organizujemy spotkania z rodzicami, podczas których omawiamy zajęcia, w których mogą pomóc. 

 Opracowujemy programy wolontariatu, dzięki którym rodzice mogą pomagać nauczycielom, 

uczniom  

i pracownikom administracji. 

 Wykorzystujemy szereg sposobów, aby motywować i zachęcać rodziców do wolontariatu (specjalne 

zebrania, uroczystości) 

 Pomagamy rodzicom nabywać umiejętności prowadzenia dyskusji i spotkań grup rodzicielskich. 

5. W jakim stopniu rodzice są równymi partnerami w podejmowaniu decyzji dotyczących ich 

dzieci? 

 Włączamy rodziców do planowania strategicznego szkoły (rozwijanie wizji, misja, cele 

strategiczne). 

 Włączamy rodziców do struktury zarządzania szkołą i dostarczamy im konieczne informacje oraz 

oferujemy szkolenia, tak aby mogli świadomie podejmować decyzje. 

 Ułatwiamy rodzicom udział w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpośrednio ich dziecka np. 

indywidualny tok nauczania.  

 Opracowujemy zasady zgłaszania przez rodziców uwag, wątpliwości czy sprzeciwu wobec działań 

szkoły oraz wnoszenia przez nich propozycji. 

 Zachęcamy rodziców do udziału w ewaluacji programów, strategii i procedur szkoły.  

 Informujemy rodziców o zagadnieniach lokalnych lub krajowych, mających wpływ na edukację.  

6. W jakim stopniu rodzice są rzecznikami jakości edukacji swoich dzieci? 

 Pomagamy grupom rodziców i/lub radzie rodziców w działaniach na rzecz lepszej edukacji  

i opieki nad ich dziećmi. 

 Udostępniamy rodzicom pomieszczenia szkoły i jej wyposażenie, aby mogli spotykać się i działać. 

 Organizujemy dla rodziców spotkania z osobami decydującymi o edukacji na różnych szczeblach - 

lokalnym, regionalnym i krajowym.  

 Wspieramy rodziców w zakresie umiejętności wywierania wpływu na instytucje decydujące  

o jakości edukacji (informacje, warsztaty, szkolenia). 

 


