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EUROPEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA DR RAHN W ZIELONEJ GÓRZE   

NAUKA ŚCIŚLE FAJNA 
 

KODEKS RAHNA „10 ZŁOTYCH ZASAD” 

1. Fundamentem współżycia w szkole jest wzajemny szacunek i niestosowanie przemocy oraz gróźb 

jej użycia. 

2. Misją szkoły jest stworzenie najbardziej komfortowych warunków dla rozwoju i edukacji dziecka. 

Placówka zapewnia bogatą ofertę edukacyjną, z którą zapoznaje rodziców nie później niż na początku 

każdego roku szkolnego.  

3. Dyrekcja szkoły i nauczyciele zobowiązują się wspierać uczniów w ich edukacji  i udzielać   

im wszelkiej możliwej pomocy.  

4. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice kooperują ze sobą, wspomagając uczniów w ich rozwoju. 

5. Szkoła zapewnia całodniową opiekę uczniom (6:30 – 17:00), w trakcie której realizowane są zajęcia 

dydaktyczne i wychowawcze. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele i pedagodzy. 

6. Jednym z priorytetów szkoły  jest doskonalenie kompetencji językowych ucznia. W szkole nauczane 

są dwa języki obce w grupach/lektoratach.  

7. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00. Rodzice zobowiązują się do punktualnego przyprowadzania 

dziecka do szkoły, tudzież do punktualnego odebrania dziecka ze szkoły przed godz. 17:00.  

Rodzice nie odbierają dzieci ze szkoły podczas zajęć dydaktycznych. Jest to możliwe tylko podczas 

przerw śródlekcyjnych. W godzinach 8:00 – 16:10 piętro ESP pozostaje zamknięte. Rodzice odbierają 

uczniów po uprzednim zawiadomieniu nauczyciela domofonem. Po godz. 16:10 rodzice mogą 

przebywać na piętrze szkoły. 

8. Rodzice mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z wychowawcą, nauczycielami przedmiotu  

w wyznaczonych godzinach. Informacje o terminach znajdują się na tablicy ogłoszeń.  

9. Wszelkie niepokoje/pochwały rodzice zgłaszają, korzystając z niniejszej drogi  

komunikacyjnej określonej szkolną procedurą:  

rodzic  → wychowawca, nauczyciel schoolstudio  → pedagog, psycholog  → wicedyrektor  → dyrektor 

szkoły.   Jeżeli  komunikacja  na  jakimkolwiek  poziomie  zawodzi,  sprawa  zostaje z głoszona  od razu 

dyrektorowi  szkoły. 

Rodzice i szkoła zobowiązują się do wzajemnego i systematycznego kontaktu. 

10. Rodzice wspierają szkołę w procesie edukacji. Powtarzają i utrwalają z dzieckiem wiedzę zdobytą 

w szkole wg wskazówek nauczyciela. Większość zadań domowych, w szczególności zadania pisemne  

i tekstowe, uczniowie odrabiają w szkole przy pomocy nauczyciela (podczas zajęć popołudniowych), 

pozostałe uczniowie odrabiają w domu, korzystając ze wsparcia rodziców. 


