
 

 
 
 
 
 

 
Umowa o wychowaniu  

 
Szkoła „Riedschule“ we Flörsheim 

 
 
Wszystkie osoby pracujące w szkole „Riedschule“ tworzą wspólnotę szkolną szkoły 
„Riedschule“. Osoby te powinny zastać dobry klimat nauki jak równieŜ pracy, co jest 
warunkiem realizacji celów załoŜonych przez szkołę „Riedschule“.  
Zadaniem i celem szkoły „Riedschule“ jest jak najlepszy rozwój i jak najlepsze kształcenie 
dziecka. Cele te osiąga się tym lepiej, im intensywniej wszyscy biorący udział w procesie 
wychowania – nauczyciele, rodzice i uczniowie – współpracują ze sobą na zasadzie 
partnerstwa i kaŜdy przejmuje odpowiedzialność za swoją część procesu dydaktyczno-
wychowawczego.    
Nastepująca umowa o wychowaniu powinna nam pomóc, naleŜycie wykonać nasze zadania. 
 
 
 
Umowa o wychowaniu: 
 
Jako kierowniczka szkoły obiecuję, 
 

• dbać o jasność i przejrzystość działań    
• być otwartą na problemy uczniów i ich rodziców  
 
 

Jako nauczycielka / nauczyciel obiecuję, 
 

• traktować powaŜnie uczniów i ich rodziców jako osoby prywatne i partnerów w 
rozmowie   

• formułować wyraźne reguły i ustanawiać jednoznaczne granice jak równieŜ dbać o ich 
zachowanie i przestrzeganie 

• wspierać wszystkich uczniów w ramach ich i naszych moŜliwości oraz w ramach ich  
      i naszych moŜliwości stawiać wymagania 
• informować rodziców / opiekunów o szkole i rozwoju dziecka z punktu widzenia 

szkoły 
• z poszanowaniem podchodzić do rodziców / opiekunów oraz dzieci  
• starać się o wspierające proces zdobywania wiedzy kształtowanie miejsca nauki oraz 

pomagać dzieciom przy własnej organizacji nauki  
• być dla dzieci wzorem i dobrym przykładem 



Jako rodzice i opiekunowie obiecujemy, 
 

• wysyłać nasze dziecko do szkoły regularnie i punktualnie oraz zaopatrywać je we 
wszystkie niezbędne przedmioty szkolne  

• zgodnie z moŜliwościami regularnie brać udział w wieczorach informacyjnych dla 
rodziców i uczęszczać na wywiadówki, poza tym pozostawać w kontakcie z 
nauczycielami 

• pomagać naszemu dziecku przy zadaniu domowym i wymagać sumiennego odrabiania 
zadań domowych 

• zapewnić odpowiednie miejsce nauki w domu oraz wspierać nasze dziecko przy 
własnej organizacji nauki 

• traktować wycieczki szkolne i dni wędrówek jako wspierający wspólnotę elemet  
pracy szkolnej i pomagać szkole przy ich realizacji 

• pilnować, aŜeby nasze dziecko sensownie i pod kontrolą uŜywało nowoczesnych 
mediów 

• być wzorem i dobrym przykładem dla naszego dziecka 
• przyjaźnie i z poszanowaniem podchodzić do pracowników szkoły „Riedschule“ 
• przy naruszeniu reguł ustanowionych umową o wspólnocie szkolnej i wspólnocie 

klasy wspierać kroki zaradcze podjęte przez szkołę  
 
 
Jako uczennica / uczeń obiecuję, 
 

• aktywnie brać udział w lekcji 
• przestrzegać regulaminu i zobowiazań umownych  
• uwzględniać regułę „Stop“ 
• nie sprawiać bólu innym uczniom, ich nie obraŜać i nie odseparowywać (tzn. ich nie 

odgraniczać)  
• przynosić codziennie wszystkie koniecznie potrzebne (niezbędne) przedmioty szkolne 

oraz naleŜycie się z nimi obchodzić 
• szanować pomieszczenia klasowe, gabinety fachowe jak równieŜ cały teren szkolny 
• z poszanowaniem i grzecznie obchodzić się z innymi 
 

 
 

 
 

 
 

trzymamy się razem 
 
 
 
 
 



Przyjmuję do wiadomości umowę o wychowaniu szkoły „Riedschule“, przestrzegam podjęte 
w niej zobowiązania i ugody oraz wspieram je dla dobra wszystkich, którzy ją zawarli. 
 
 
 
Flörsheim,  
 
 
 
_______________________            _____________________             
   rodzice / opiekunowie                             uczennica / uczeń                                       
 
 
 
 
 
_______________________             ______________________ 
  kierowniczka szkoły                        wychowawczyni / wychowawca 
 
 
 
 


