
Załącznik do Regulaminu uczestnika zajęć  

 

Zasady kontaktów nauczycieli  z rodzicami / opiekunami prawnymi  wychowanków  obowiązujące 

w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

I. Założenia ogólne 

1. Regulamin dotyczy dyrekcji, nauczycieli i wychowanków Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury 

w Oleśnicy. 

2. Rodzice wspomagają proces wychowawczy, uczestnicząc w zebraniach, pracach, imprezach  

i uroczystościach organizowanych przez placówkę. 

3. Rodzic ma prawo do pozyskiwania informacji na temat swojego dziecka. Informacje takie przekazuje 

nauczyciel – instruktor w formie ustnej lub drogą elektroniczną.  

4. Wszelkie informacje ogólne, np. dotyczące organizacji zajęć,  rodzic może pozyskiwać telefonicznie, 

dzwoniąc na numer sekretariatu PCEiK, ze strony internetowej lub z ogłoszeń wywieszanych  

na drzwiach budynku. 

5. Rodzice i nauczyciele, w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają 

powyższego regulaminu. 

 

II. Kontakty bezpośrednie 

1. Spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się w formie: 

- zebrania ogólnego na początku roku szkolnego 

- spotkań indywidualnych z nauczycielami – instruktorami w razie potrzeb 

2. Indywidualne rozmowy nie powinny zakłócać toku pracy dydaktycznej nauczyciela (poza nagłymi 

sprawami). Nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.  

3. Jeżeli rodzic wyrazi potrzebę indywidualnego kontaktu z nauczycielem, spotkanie planowane jest  

w terminie odpowiednim dla obydwu stron. 

4. Osobisty kontakt rodzica z nauczycielem lub dyrekcją  w celu przekazania informacji dotyczących 

dziecka  może odbywać się wyłącznie na terenie budynku PCEiK lub  w salach zajęciowych 

wynajmowanych przez PCEiK. Wyklucza się pozyskiwanie wiadomości poza wskazanymi miejscami 

oraz od osób niebędących pedagogicznymi pracownikami placówki. 

5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, w zebraniach lub spotkaniach 

indywidualnych mogą wziąć udział osoby trzecie, np. inny nauczyciel, wicedyrektor czy dyrektor 

placówki. 

 

III. Kontakt elektroniczny, telefoniczny i SMS 

1. Podstawową drogą pozyskiwania informacji o pracy placówki jest jej strona internetowa www.pceik.pl. 

2. Rodzice mogą kontaktować się z sekretariatem placówki lub działem organizacji imprez  

za pośrednictwem poczty elektronicznej pceik@pceik.pl lub sekretariat@pceik.pl oraz telefonicznie na 

nr 71 314 01 72 lub 607 158 071. 

3. O zmianach planu, odwołaniu lub wznowieniu zajęć informacja jest zamieszczana na stronie 

internetowej www.pceik.pl  lub rodzice mogą być informowani za pośrednictwem służbowego telefonu 

komórkowego PCEiK.  

4. Celem właściwego obiegu informacji rodzice przekazują na początku roku adresy swojej poczty 

mailowej oraz  numery kontaktowe swoich telefonów i powinni na bieżąco je uaktualniać  

w sekretariacie placówki. 

5. Kontaktowanie się z nauczycielem poprzez jego prywatny numer telefonu odbywa się tylko i wyłącznie 

za zgodą nauczyciela i na zasadach przez niego określonych. Kontakty te nie mają charakteru 

korespondencji służbowej.* 

 

 Na podstawie art. 221 § 1 i 2 kodeksu pracy  pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie podania danych osobowych, wśród których nie wymienia się n-ru telefonu 

prywatnego. Katalog tych danych jest zamknięty i nie może być przez pracodawcę rozszerzany.  
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