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„Wywiadówka inaczej...” 
 

Jednym z podstawowych obowiązków wychowawcy klasowego są kontakty 
z rodzicami. Jest to jeden z ważniejszych, a zarazem bardzo trudnych elementów pracy 
wychowawczej. W czasie spotkań z rodzicami przekazuje się nie tylko informacje pozytywne, 
ale często mówi się o niepowodzeniach i kłopotach wychowawczych. Jest to przykre zarówno 
dla wychowawcy jak i dla rodzica. Sytuacją idealną jest zgodna współpraca wychowawcy-
nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym ucznia. Obserwowane przez nas przypadki 
niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych mają u swego podłoża niewłaściwe relacje  
z domem rodzinnym bądź całkowity z nim brak kontaktów. Współczesna szkoła ma 
ograniczone możliwości pracy z uczniem trudnym w przypadku braku zgody rodziców (np: 
na uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych). 
W naszej pracy wychowawczej coraz częściej stykamy się z uczniami wywodzącymi się ze 
środowisk patologicznych, mającymi traumatyczne przeżycia, z rodzinami 
nieprzystosowanymi społecznie, niewydolnymi wychowawczo. Dziecko nie wynosi z takiego 
domu określonych norm zachowań, wzorców postępowania, zasad oraz umiejętności 
współżycia w grupie. Szkoła powinna w miarę swoich możliwości wyrównywać te braki. 

W tradycji Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach są comiesięczne spotkania 
wychowawców z rodzicami. Są one okazją do poznania środowiska rodzinnego, wymiany 
poglądów, ale przede wszystkim służą systematycznemu przepływowi informacji o efektach 
nauczania. W czasie tych spotkań potwierdza się reguła, że najchętniej przychodzą rodzice 
uczniów zdolnych i nie sprawiających kłopotów wychowawczo-dydaktycznych. 
Wychowawcy zauważają brak zainteresowania bądź unikanie kontaktów ze szkołą rodziców 
uczniów, mających trudności w nauce i problemy z dyscypliną. Często rodzice czują się 
zażenowani brakiem pozytywnych informacji o swoim dziecku. Chcąc poprawić relacje na 
linii rodzice –szkoła i przeciwdziałać temu problemowi a jednocześnie uatrakcyjnić kontakty 
ze szkołą, podjęto w roku szkolnym 2004/05 nową inicjatywę. Spotkania z rodzicami 
połączono z prezentacją klas na poszczególnych poziomach nauczania. Założeniem tych 
prezentacji było włączenie w nie całych zespołów klasowych ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów słabszych, aby każdy wychowanek miał szansę pokazania swoich 
talentów i umiejętności. Uczniowie w różny sposób włączali się w przygotowanie spotkań 
poprzez śpiew, recytacje, przygotowanie dekoracji, zaproszeń, konkurencji konkursowych. 
Prezentacje miały różne formy: konkursów, turniejów, montaży słowno-muzycznych. Celem 
pomysłu było zmotywowanie rodziców do aktywniejszego uczestnictwa w życiu szkolnym 
swoich dzieci i dania możliwości obserwacji talentów artystycznych, sportowych, aktorskich 
swoich pociech. Taka forma spotkań z rodzicami jest kontynuowana w szkole od 3 lat. 

Prezentacje co roku, rozpoczynają klasy I uroczystością pasowania na uczniów  
SP nr 3. Do tej pory odbyły się następujące spotkania: klasy II zorganizowały turniej 
mikołajkowy z zabawami, dla uczniów i rodziców. Klasy III pochwaliły się znajomością 
zasad ortografii i umiejętnością jej wykorzystywania na serio i na wesoło w konkursie 
ortograficznym. Klasy IV zadbały o edukację ekologiczną swoich rodziców, prezentując 
program „Ziemia –zielona planeta” traktujący o zagrożeniach cywilizacyjnych naszej planety 
i potrzebach ochrony środowiska naturalnego. Projekt ten korespondował z hasłem pracy 
szkoły „Ekologiczne Żory”. Klasy V zaprosiły swoich rodziców na program „Tobie mamo 
 i tato” z okazji Dnia Matki i Ojca, w którym we wspólnej zabawie rodzice i dzieci miło 
spędzili popołudnie. Klasy VI przygotowały projekt w formie przedstawienia słowno-



muzycznego poświęconego 60 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Miał on na celu 
podkreślenie takich wartości jak: patriotyzm, wolność i tolerancja w życiu współczesnego 
młodego człowieka. Spotkanie było jednocześnie przywołaniem historii dla pokolenia 
rodziców i dziadków. 
Liczny udział rodziców w nowej formie „wywiadówek” dał szansę wychowawcom na 
przeprowadzenie pedagogizacji towarzyszącej przygotowanym prezentacjom. Każdy zespół 
wychowawców zaprezentował referat o tematyce dotyczącej problematyki określonej grupy 
wiekowej dzieci. Referaty omawiały agresję wśród dzieci klas starszych i młodzieży, 
problemy emocjonalne wieku dojrzewania, edukację prozdrowotną ze szczególnym naciskiem 
na korzyści wynikające z zajęć wychowania fizycznego, nadpobudliwość psychoruchowej 
wśród dzieci młodszych.  
Spotkania cieszyły się większą frekwencją niż na tradycyjnych wywiadówkach. Z relacji 
rodziców i obserwacji wychowawców wynika, że jest to bardzo atrakcyjna forma zacieśniania 
relacji szkoły z rodzicami. Emocje i wrażenia a także poglądy wymieniane były na 
spotkaniach w klasach. Nie da się ukryć, że taka forma spotkań wymagała ogromnej pracy  
i zaangażowania wychowawców oraz zespołów klasowych w przygotowaniu prezentacji  
z udziałem tak dużych grup uczniowskich (ok. 90 uczniów). 
Być może zespoły nauczycieli-wychowawców innych szkół poszukujący nowych form 
współpracy z rodzicami zechcą wykorzystać eksperyment „żorskiej trójki”. 
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