STATUT Zespo u Szkó Ponadgimnazjalnych nr 1 im. TOW „Gryf Pomorski” w Chojnicach

Rozdzia VII
Rodzice
§42
1. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele wspó dzia aj ze sob w
sprawach wychowania i kszta cenia m odzie y. Formy wspó dzia ania
nast puj ce:
1) Spotkania rodziców (opiekunów prawnych) z wychowawcami klas
celem uzyskania znajomo ci zada i zamierze dydaktycznowychowawczych danej klasy, zapoznania si
z przepisami
dotycz cymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów,
2) Spotkania dyrekcji z prezydium rady rodziców i z rad rodziców
celem ustalenia kierunków dzia alno ci Szko y w zakresie zada
dydaktycznych, wychowawczych i opieku czych,
3) Kontakty telefoniczne i listowne poszczególnych nauczycieli
z rodzicami (prawnymi opiekunami),
4) Udzia rodziców we wszelkich formach pracy wychowawczej
organizowanej przez samorz d uczniowski jak i wychowawców klas
oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów,
5) Udzia
rodziców (prawnych opiekunów) w imprezach
wychowawczych z okazji wi t pa stwowych i uroczysto ci
szkolnych.
2. Cz stotliwo
organizowania
sta ych
spotka
nauczycieli
i wychowawców w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy
dydaktyczne wychowawcze i opieku cze - nie rzadziej ni trzy razy
do roku.
3. Walne zebranie rady rodziców organizuje si nie rzadziej ni raz
w roku.
§43
1. Rodzice (prawni opiekunowie) maj prawo do:
1) zapoznania si ze statutem Szko y,
2) zapoznania si
z zasadami oceniania wewn trzszkolnego,
oraz regulaminami: w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu
dojrza ci i egzaminów z przygotowania zawodowego,
3) uzyskania rzetelnej i terminowej informacji na temat post pów
w nauce i zachowania swego dziecka, b
zagro enia ocen
niedostateczn z okre lonego przedmiotu na koniec semestru
lub roku szkolnego oraz ogólnych, je eli wyst puj , przyczyn
trudno ci w nauce,
4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania
i dalszego kszta cenia swych dzieci,
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5) wspó dzia ania z rad pedagogiczn w zakresie wychowania
i kszta cenia m odzie y,
6) wyra ania i przekazania organowi sprawuj cemu nadzór
pedagogiczny opinii na temat pracy Szko y,
7) udzielania pomocy samorz dowi uczniowskiemu oraz organizacjom
odzie owym i spo ecznym dzia aj cym w Szkole,
8) podejmowania dzia
na rzecz pozyskiwania dodatkowych
rodków finansowych dla Szko y, zw aszcza na dzia alno
opieku czo-wychowawcz .
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