Polish
Wytyczne dla Szkół Gimnazjalnych – Informacje dla Rodziców
W szkole podstawowej nauczyciel ma szansę dobrego poznania uczniów i ich rodzin w trakcie trwania
całego roku szkolnego lub, w niektórych przypadkach, nawet kilku lat. W gimnazjum natomiast zdarza
się, iŜ w typowym tygodniu uczniowie mają zajęcia nawet z 14 róŜnymi nauczycielami oraz pozostałym
personelem pedagogicznym.
Rola Nauczyciela Prowadzącego (określanego równieŜ mianem Nauczyciela Wspomagającego)
polega na:
W przypadku uczniów:
 indywidualnym poznawaniu uczniów oraz opieki nad nimi zarówno w szkole jak i po za nią
 wspomaganiu ich osobistego, edukacyjnego, zawodowego oraz socjalnego rozwoju na w ramach
zajęć indywidualnych oraz Osobistego oraz Socjalnego Programu Edukacyjnego
 pomocy uczniom w określaniu celów osobistych i edukacyjnych.
 udzielaniu dodatkowej pomocy i wsparcia w okresach przejściowych pomiędzy poszczególnymi
latami nauki (np. P7 do S1, S2 do S3, po S4)
 zapewnianiu dostępu do innych usług, takich jak np. porady dotyczące wyboru zawodu
 współpracy z personelem szkoły w ww. zakresach
 zapewnianiu oraz pomocy w uzyskaniu dodatkowego wsparcia w przypadku trudności
osobistych napotykanych przez uczniów
 wspólpracy z innymi urzędami, np. Kuratorium Oświaty i Wychowania, Poradnią
Psychologiczną, Poradnią Współpracy, Poradnią dla Dzieci z Wadami Słuchu, Wydziałem
Opieki Socjalnej
 składanie raportów odpowiednim urzędom
W przypadku rodziców:
 jest on osobą pierwszego kontaku
 tworzy podstawy relacji z rodzicami
 składa raporty formalne i nieformalne o postępach dziecka w nauce i jego ogólnym stanie
 działa jako pośrednik w kontaktach z innymi urzędami
Rodzice powinni zwracać się do Nauczyciela Prowadzącego jako osoby pierwszego kontaktu we
wszelkich sprawach dotyczących edukacji dziecka. Ich zadaniem jest pomoc zarówno dzieciom jak
i ich rodzicom w jak najlepszym wykorzystaniu moŜliwości edukacyjnych. Zachęcamy do
kontaktowania się z Nauczycielem Prowadzącym w celu przedyskutowania swoich obaw zarówno
telefonicznie jak i osobiście.
Nauczycielem Prowadzącym Pana (-i) dziecka jest: .............................................................................
MoŜna się z nim /nią kontaktować: ...........................................................................................................
JeŜeli pragną Państwo skorzystać z pomocy tłumacza prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły
lub Biurem Tłumaczeń: (0131) 242 8181
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