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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI – 
PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI  

(RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH  
WŚRÓD NAUCZYCIELI KLAS GIMNAZJALNYCH)

Przedmiotem badań, których wyniki prezentuję w niniejszym tekście, uczyniłam 
współpracę z nauczycieli z rodzicami. Badania przeprowadzono wśród nauczycie-

li uczących klasy gimnazjalne. Był to zabieg celowy – interesowało mnie, jak prze-
biega współpraca z rodzicami adolescentów w sytuacji zwiększającej się autonomii  
i samodzielność dzieci (Oleszkowicz, Senejko, 2013). 

Obecność rodziców w szkole i ich zaangażowanie w pracę szkoły jest konieczno-
ścią niepodlegającą dyskusji, uregulowaną prawnie (zob. Dz.U. 2017 Nr 0, poz. 59). 
Pytanie dotyczy tego, w jaki sposób organizować współpracę z rodzicami, by rzeczy-
wiście stała się ona źródłem satysfakcji dla rodziców, wsparciem dla nauczycieli, a jej 
rzeczywistym beneficjentem były dzieci. Bliskie relacje szkoły z rodzicami powinny 
stać się istotą filozofii funkcjonowania szkoły. „Pozyskanie rodziców do współpra-
cy to ważny krok zwiększający możliwość oddziaływania na uczniów. To rozbudo-
wanie ich możliwości. To niekiedy warunek, by w ogóle chcieli chcieć i by w tym 
chceniu wytrwali i osiągali dobrze zaplanowane sukcesy” (Kordziński, 2017, s. 44).  
J. Bielecka-Prus, pisząc o transmisji kultury w rodzinie i szkole w oparciu o teorię  
B. Bernsteina, podkreśla, iż relacja pomiędzy rodziną dziecka a instytucją edukacyjną 
jest kluczowa dla powodzenia edukacyjnego dziecka. Jeśli rodzice zaakceptują szkołę 
(z jej znaczeniami, językiem, regułami, wartościami itp.), a dziecko będzie przeja-
wiać postawę zaangażowania, to najprawdopodobniej uniknie problemów w nauce.  
„O sukcesie edukacyjnym nie decydują (wyłącznie – uzup. B.D.) psychiczne właści-
wości jednostek, ale stosunek rodziny do kultury szkoły oraz sama szkoła z obowiązu-
jącymi w niej regułami” (Bielecka-Prus, 2010, s. 310). W przypadku jakiegokolwiek 
rozdźwięku pomiędzy domem a szkołą trudno o powodzenie edukacyjne dziecka.

W znakomitej książce Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia eduka-
cję Ken Robins (2015, s. 258 i n.) przytacza przykłady dobrych praktyk współpra-
cy rodziców i szkoły w Stanach Zjednoczonych. Największą i najstarszą organizacją 
zrzeszającą miliony rodziców i nauczycieli jest PTA (National Parent-Teacher Asso-
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ciation, National PTA) to, zdaniem autora, wzorowo działające stowarzyszenie na 
rzecz takiego zaangażowania rodziców w naukę, które pozwala lepiej rozwijać się 
dzieciom, opracowało „Standardy partnerstwa rodzin i szkół”. Wśród nich wymienia 
się: efektywną, regularną komunikację pomiędzy nauczycielami i rodzicami; wspie-
ranie sukcesu uczniów w szkole i w domu; zapraszanie członków rodzin wszystkich 
uczniów do społeczności szkoły – każdy w szkole jest mile widziany; stawanie po 
stronie każdego dziecka; dzielenie władzy – członkowie rodzin i pracownicy są part-
nerami w decydowaniu o ważnych sprawach dotyczących uczniów oraz współpraca 
z lokalną społecznością, by dawać uczniom większe możliwości uczenia się poprzez 
wykorzystanie „zasobów” tkwiących w środowisku lokalnym.

W kontekście „dobrych praktyk” szkół zagranicznych warto przyjrzeć się współ-
pracy rodziców i nauczycieli w rzeczywistości reformowanej polskiej szkoły, tym 
bardziej że nawet pobieżna analiza popularnych artykułów dotyczących tej tematyki 
nie nastraja optymistycznie; sugeruje, że jest to obszar trudny, wręcz znienawidzony 
przez nauczycieli. Świadczą o tym również przykładowe tytuły pozycji w literaturze: 
Roszczeniowi, rozkapryszeni, przeklinani przez nauczycieli. Rodzice to największa zakała 
szkoły (Wittenberg, Klinger, 2016), 10 typów rodziców, którzy doprowadzają nauczycie-
li do szału (Wrona, 2016), Nauczyciel, prześladowca rodziców (Hadaj, 2013) itp.

 WYNIKI BADAŃ

Badania metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem ankiety własnej kon-
strukcji, przeprowadzono wśród podkarpackich nauczycieli (N = 141) uczących w kla-
sach gimnazjalnych. W większości byli to nauczyciele pracujący w szkołach miejskich, 
o stażu powyżej 16 lat. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (77%), głównie na-
uczyciele dyplomowani (70%) deklarujący stałe dokształcanie zawodowe (86%). Ce-
lem badań było rozpoznanie funkcjonowania szkół w aspekcie współpracy nauczycieli 
z rodzicami. Problem główny sprowadzono do pytania: jak kształtuje się współpraca 
nauczycieli z rodzicami w opinii nauczycieli uczących w klasach gimnazjalnych?

Badani nauczyciele deklarują, iż w ich szkołach corocznie odbywa się 4-5 spo-
tkań ogólnych z rodzicami (wywiadówki) oraz 4 dni konsultacji indywidualnych dla 
rodziców, co zdaniem niemal wszystkich badanych (98%) jest wystarczające. Jeżeli 
chodzi o frekwencję rodziców na spotkaniach ogólnych, tylko co czwarty badany 
szacuje, że na wywiadówkach pojawia się ponad 90% rodziców. Pozostali określają 
rodzicielską frekwencję na około 70% (ponad połowa badanych) i około 50% (bli-
sko co piąty badany). 

Wprowadzenie dziennika elektronicznego w większości szkół, w których pracu-
ją badani nauczyciele, nie wpłynęło na zmniejszenie liczby wywiadówek w szkole, 
jedynie co 5 badany deklaruje, że liczba ta zmniejszyła się. Zdecydowana większość 
nauczycieli nie zauważyła też, by wprowadzenie e-dziennika miało wpływ na ob-
niżenie frekwencji na spotkaniach ogólnych dla rodziców. Jedynie co piąty badany 
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nauczyciel zauważa taką tendencję. Zdaniem nauczycieli obserwowana jest mniejsza 
frekwencja rodziców na indywidualnych konsultacjach dla rodziców, co wiążą z poja-
wieniem się dziennika elektronicznego. Badani w większości (77%) pozytywnie oce-
niają pojawienie się dziennika elektronicznego, dla 10% badanych jest to obojętne. 

Na ryc. 1 pokazano preferencje nauczycieli i rodziców (w opinii nauczycieli) co do 
sposobu wzajemnych kontaktów (wyniki w %).

Ryc. 1. Rodzaje preferowanych form kontaktów pomiędzy nauczycielami i rodzicami 
w opinii nauczycieli (%)
Źródło: badania własne. 

Jak wynika z analizy danych, preferencje obu grup nieco się różnią. W opinii 
badanych nauczycieli zdecydowana większość rodziców preferuje spotkania ogólne, 
w przeciwieństwie do nauczycieli, którzy wybierają indywidualne konsultacje. Co 
ciekawe, dziennik elektroniczny zdaniem badanych ma więcej zwolenników wśród 
rodziców niż wśród nauczycieli.

TRUDNE SPOTKANIA 

W pytaniu otwartym poproszono badanych nauczycieli o określenie rodzaju kon-
taktu z rodzicami, który uznają za najtrudniejszy, oraz o uzasadnienie odpowiedzi. 
Odwołując się do wyników zamieszczonych na ryc. 1, nie dziwi fakt, że najtrudniej-
sze dla większości badanych nauczycieli (którzy odpowiedzieli na pytanie otwarte) są 
wywiadówki (40% wypowiedzi). Przyczyn tego faktu badani upatrują w tym, że na 
wywiadówkach poruszanych jest zbyt dużo tematów, co sprawia, że nie można się 
w nie zagłębić. Trudno jest dotrzeć do każdego rodzica indywidualnie, wskazują też 
na anonimowość i związane z nią rozproszenie odpowiedzialności oraz większą kon-
fliktowość rodziców w dużej grupie. Ponadto stresuje ich konieczność prowadzenia 
zebrań z rodzicami. 

Dla co piątego badanego trudne są spotkania indywidualne. Trudność tę upatrują 
w roszczeniowej postawie rodziców, braku zrozumienia przez rodziców specyfiki pra-
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cy szkoły. Przede wszystkim jednak zdaniem nauczycieli rodzice nie wierzą w wady 
dziecka, podają nieprawdziwe informacje, trudne jest też to, że nierzadko istnieje 
konieczność poruszenia spraw rodzinnych. Problematyczna dla badanych nauczycieli 
jest też bierność i obojętność rodziców, zbyt późne informowanie o problemach oraz 
pośpiech, brak czasu dla nauczyciela na omówienie problemu.

Nieliczni badani nauczyciele twierdzą, że trudność sprawia im kontakt telefonicz-
ny czy za pośrednictwem e-maila, głównie z tego powodu, że nie mogą obserwować 
reakcji niewerbalnych rodzica, jego emocji. 

TRUDNE SPRAWY 

Zapytano też nauczycieli, jakie tematy jest im najtrudniej poruszać w rozmowach  
z rodzicami. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się następujące (podaję w ko-
lejności od najczęściej wymienianych):

• problemy wychowawcze z zachowaniem dziecka w szkole, ponieważ rodzice 
nie przyjmują do wiadomości informacji o niewłaściwym zachowaniu ich 
dziecka, bagatelizują je, „zasłaniają się orzeczeniami”;

• sprawy intymne, dojrzewanie, higiena, bo są to tematy drażliwe, wstydliwe, 
osobiste – w tym przypadku za trudne uznali je nauczyciele-mężczyźni;

• dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia, finansów, bo uważają że poruszanie ta-
kich spraw jest drażliwe, dotyczy intymnych sfer życia;

• problemy w nauce – tematy te są trudne ponieważ rodzice zdaniem bada-
nych nauczycieli mają wygórowane ambicje, obwiniają nauczycieli, „ślepo 
wierzą uczniowi”, rodzice nie mają kontroli nad dziećmi;

• dotyczące reformy edukacji, bo „nie mam na nią wpływu”;
• innych nauczycieli, sytuacji konfliktowych pomiędzy nauczycielem a uczniem, 

nie wiedzą, jak mają reagować, kiedy pojawiają się negatywne komentarze, 
twierdzą, że trudno jest im o obiektywizm.

Nie brakowało też stwierdzeń (18 odp.), że nie ma takich tematów: „Nie ma dla mnie 
tematów trudnych. Z moimi rodzicami zawsze mogę otwarcie i szczerze porozmawiać”.  

Badanym nauczycielom postawiono też pytanie o miejsce, w jakim najczęściej od-
bywają się indywidualne spotkania z rodzicami. Większość badanych (78%) dekla-
ruje, iż odbywa takie spotkania w salach lekcyjnych. Miejscem takich rozmów są też: 
pokój nauczycielski (27%), zaplecze/kantorek (22%). Niepokoić może fakt, że blisko 
co piąty badany deklaruje, iż takie rozmowy odbywają się na korytarzu szkolnym, 
co niewątpliwie nie jest okolicznością sprzyjającą prowadzeniu normalnej rozmowy, 
nie mówiąc już o rozwiązaniu problemu, osiągnięciu porozumienia czy poruszaniu 
spraw osobistych, trudnych. 
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BARIERY W RELACJACH

Co przeszkadza w efektywnej współpracy w relacji nauczyciel – rodzic? W badaniach, 
których wyniki prezentuję, to pytanie również miało charakter otwarty. Wśród przy-
czyn wymienianych przez badanych nauczycieli są przede wszystkim cechy rodziców, 
którzy nie angażują się w życie szkoły; są roszczeniowi, odpowiedzialność za pro-
blemy dziecka i ich rozwiązanie przerzucają na szkołę i nauczyciela; są negatywnie 
nastawieni wobec szkoły i nauczyciela, którego autorytet podważają; cechuje ich brak 
obiektywizmu i niedopuszczanie do świadomości negatywnych informacji o dziecku; 
postawy braku szacunku wobec nauczyciela; niekonsekwentne postępowanie wobec 
dziecka, postawy ochraniające dziecko.

Kolejną identyfikowaną przez badanych barierą w relacjach są „defekty” komuni-
kacyjne wynikające z rozbieżności informacji o faktach, braku szczerości; wystarcza-
jącej liczby kontaktów twarzą w twarz pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

Nieliczni z badanych nauczycieli zauważają, że uczniowie w wieku gimnazjalnym 
nie chcą zaangażowania rodziców: „W gimnazjum dzieci niechętnie widzą swoich 
rodziców w szkole, na dyskotekach, wycieczkach. W tym wieku uczniowie wolą wi-
dzieć swoich rodziców w roli żandarmów kontrolujących wyniki w nauce niż partne-
rów do wspólnej zabawy” (wypowiedź jednej z badanych).

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA ZACHĘCAJĄCE  
RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY

Badanych nauczycieli zapytano o działania, jakie podejmują, by zachęcić rodziców 
do współpracy. Pytanie to również miało charakter otwarty. Poza nielicznymi ba-
danymi nauczycielami, którzy nie podejmują takiej aktywności, bo „nie ma takiej 
potrzeby, rodzice sami wychodzą z inicjatywą” bądź też nie zachęcają, wychodząc 
z założenia, że rodzic ma taki obowiązek, pozostali podejmują różnorodne kroki. 
Przede wszystkim wystosowują różnorodne zaproszenia (1/3 badanych) (na uroczy-
stości, wspólne projekty, wywiadówki), w czym niezastąpiony stał się dziennik elek-
troniczny. Ponadto nauczyciele podkreślają wagę dobrej komunikacji z rodzicami: 
„często rozmawiam indywidualnie z rodzicami i zachęcam do współpracy” (co pią-
ta wypowiedź tego typu); „natychmiast informuję o problemach”; „informujemy  
o tym, co dzieje się w szkole na stronie www, poprzez dziennik, portal społecznościo-
wy”; rozpoznają potrzeby rodziców poprzez badania ankietowe; organizują spotkania  
o charakterze mniej formalnym, „przy kawie i herbacie”. Stosowane są też różne for-
my gratyfikacji (20% wypowiedzi tego typu). Aktywni rodzice nagradzani są poprzez 
dyplomy, listy gratulacyjne, pochwały na spotkaniach ogólnych. Przewidziane są też 
formy gratyfikacji dla ich dzieci w postaci plusów, podniesienia oceny z zachowania 
(10% badanych).
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OCZEKIWANIA NAUCZYCIELI

Ważnym aspektem współpracy są oczekiwania i potrzeby, jakie mają nauczycie-
le w obszarze współpracy z rodzicami. W tym przypadku ponownie zastosowano 
pytanie otwarte. Zdecydowanie przeważają wypowiedzi związane z oczekiwaniami 
większej aktywności, zaangażowania, zainteresowania i inicjatywy ze strony rodzi-
ców (40% badanych). Nieliczni twierdzą, że niczego nie oczekują, bo ich oczekiwa-
nia są spełnione. Pozostałe można podzielić na kilka grup (wymieniam w porządku  
od najczęstszych). 

Pierwsza z nich dotyczy zmiany stosunku rodziców wobec nauczycieli. Nauczy-
ciele oczekują większej szczerości i otwartości rodziców; zrozumienia i akceptacji ich 
działań, z czym związane jest zaufanie i niepodważanie autorytetu nauczyciela. Po-
nadto nauczyciele oczekiwaliby większej kultury zachowań ze strony rodziców.

Kolejną grupą są oczekiwania nauczycieli wobec relacji rodziców z ich własnymi 
dziećmi. Chodzi o zainteresowanie problemami/postępami dziecka; odpowiednie 
reagowanie na niepokojące sygnały zgłaszane przez nauczycieli; podjęcie odpowie-
dzialności za wychowanie i kształcenie dziecka; konsekwentne zachowanie rodzica 
względem dziecka i realizowanie ustaleń, a także motywowanie dzieci do nauki. 

Trzecia dotyczy obszaru komunikacji nauczyciel – rodzic. Przede wszystkim na-
uczyciele życzyliby sobie częstszego kontaktu z rodzicami dzieci mających problemy 
szkolne; korzystania z e-dziennika; otwartego informowania o problemach dziecka; 
chęci dialogu i współpracy ze strony rodziców przy rozwiązywaniu problemów.

Ostatnią grupą są oczekiwania „organizacyjne”. Dotyczą pomocy w organizacji 
wycieczek, imprez szkolnych i klasowych; zaangażowania w drobnych pracach re-
montowych. Przy czym nauczyciele chcieliby, by w życie klasy angażowała się większa 
grupa rodziców, nie tylko „trójka klasowa”.  

Pomimo trudności i barier deklarowanych przez badanych, o których pisano wy-
żej, większość badanych nauczycieli (57%) dobrze ocenia swoją współpracę z rodzi-
cami, tylko 16% ocenia ją dostatecznie, pozostali są z niej bardzo zadowoleni.

WNIOSKI

Uderzający w przedstawionych wynikach badań jest fakt, że wszelkie niedociągnię-
cia, ale także oczekiwania nauczyciele sytuują poza sobą. Nie zaznaczają, że usterki  
w relacjach z rodzicami mogą wynikać np. z ich braku kompetencji komunika-
cyjnych, braku przygotowania czy w końcu cech osobowościowych. Konsekwen-
cją takiego postrzegania relacji z rodzicami jest zaniechanie prób ich poprawienia 
ze względu na identyfikowany brak wpływu na tę sferę pracy szkoły. Hipotetycz-
nie można założyć, że taka postawa związana jest z zewnętrznym umiejscowieniem 
poczucia kontroli, które jak wskazują badania (Reykowski, 1986; Moczydłowska, 
1998, 2005), jest istotnym czynnikiem warunkującym aktywność zawodową. Lu-
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dzie z wewnętrznym poczuciem kontroli sprawniej radzą sobie z sytuacjami proble-
mowymi. Zdaniem Reykowskiego (1986) umiejscowienie poczucia kontroli można 
z jednej strony traktować jako cechę osobowości, podobnie jak poczucie własnej 
wartości czy tożsamość. Z drugiej strony jest mechanizmem poznawczym wynikają-
cym z uprzednich doświadczeń jednostki, które wbudowuje ona we własne definicje 
sytuacji (Zemło, 2003). Wpływają one na ocenę aktualnych i zamierzonych działań. 
Umiejscowienie poczucia kontroli jest na tyle trwałe, że różnicuje zachowania ludzi  
i ich oczekiwania. Stąd też przekonanie nauczycieli, że „rodzice są roszczeniowi, bier-
ni itp.” rodzić może przeświadczenie o czekającym niepowodzeniu i braku wpływu 
na budowanie lepszych relacji z rodzicami. Dzieje się tak dlatego, gdyż podstawowym 
elementem definiowania sytuacji jest partner interakcji (Hałas, 1991), jego emocje, 
postawa, gesty, przypisywane mu motywacje. Definicje te stają się „zasobem wiedzy 
podręcznej” (Schutz za: Hałas, 2006; Zemło, 2003). Zawierają się w niej uprzedze-
nia i stereotypy. Ma ona charakter przepisu, którego ludzie używają, by radzić sobie  
w sytuacjach życia codziennego, do rozwiązywania problemów o charakterze prak-
tycznym. Z czasem definicje te ulegają typizacji, ludzie nie definiują sytuacji na nowo, 
ale używają „schematów typizujących” (Berger, Luckmann, 1983, s. 64). Schematy 
te dotyczą postrzegania innych ludzi, ich „typów”, przebiegu „typowych” sytuacji  
w życiu codziennym. Daje to w pewnym sensie poczucie bezpieczeństwa, pozwala na 
przewidywanie zachowań ludzi w danych okolicznościach.  
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WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI Z RODZICAMI – 
PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI  

(RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 
NAUCZYCIELI KLAS GIMNAZJALNYCH)

Słowa kluczowe: rodzic, nauczyciel, szkoła, współpraca szkoły z rodzicami
Streszczenie: Przedmiotem badań, które prezentuję w niniejszym tekście, uczyniłam współ-
pracę nauczycieli z rodzicami adolescentów. Badania prowadzono wśród nauczycieli klas 
gimnazjalnych (N = 141). Wyniki badań koncentrują się wokół preferowanych form kontak-
tu nauczycieli z rodzicami, trudności i barier, jakie napotykają oni w tym obszarze. Badani 
nauczyciele określali też działania, jakie podejmują, by zachęcić rodziców do współpracy ze 
szkołą, oraz oczekiwania, jakie mają wobec rodziców. Tylko 27% badanych bardzo dobrze 
ocenia swoją współpracę z rodzicami. Jednocześnie źródeł wszelkich niedociągnięć nauczycie-
le szukają poza własną pracą i kompetencjami.  
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TEACHER – PARENT COOPERATION –  
TEACHER’S PERSPECTIVE  

(REPORT FROM THE SURVEY AMONG  
TEACHERS OF JUNIOR HIGH SCHOOLS)

Keywords: teacher, parent, cooperation between school and parents, school  
Abstract: The subject of the research I am presenting in this text was cooperation between 
teachers and the parents of adolescents. The research was conducted among teachers of lower 
secondary schools (N = 141). The research results focus on the preferred forms of contact 
between teachers and parents, difficulties and barriers encountered in this area. Teachers sur-
veyed also identified actions taken to encourage parents to cooperate with the school and 
their expectations towards parents. Only 27% of respondents rated their cooperation with 
parents as very good. At the same time, they are looking for sources of any shortcomings 
beyond their own work and competences.
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