
Rodzic czy szkoła? 

Kto odpowiada 

za wychowanie dziecka?



Rola i funkcje rodziny

Rodzina to podstawowa 

komórka życia 

społecznego i główna 

instytucja wychowawcza 

.(Platon)



 Rodzina jako środowisko wychowawcze i jako ważna instytucja w systemie 

wychowawczym spełnia następujące funkcje :

- opiekuńczą , wyrażającą troskę o zabezpieczenie bytu materialnego , o zdrowie 

rodziny ,

- emocjonalną , polegającą na zaspokojeniu potrzeby bliskich , serdecznych kontaktów 

, które umożliwiają współżycie społeczne , sprzyjają kształtowaniu cech charakteru i 

umiejętności współżycia ,

- kształcącą , polegającą na rozwijaniu zainteresowań poznawczych , kształceniu 

umiejętności i nawyków pracy ,

- aktywizacji twórczej , polegającej na rozbudzaniu zainteresowań , pobudzaniu do 

samokształcenia i samodoskonalenia się .



 W trakcie procesu wychowawczego 

rodzice wpajają swojemu dziecku 

pewne zasady życiowe. Uczą, jak 

odróżniać dobro od zła i w jaki sposób 

reagować na krzywdę własną i innych 

osób. Wychowanie jest procesem 

długim, trudnym i skomplikowanym. 

 Jeśli dziecko wyrośnie na zdolną, 

empatyczną, uczynną osobę, będzie to 

w dużej mierze zasługa dobrego 

wychowania.



 Rodzic jest wzorcem do 

naśladowania dla swojego 

dziecka, dlatego to, jak on 

odnosi się do najbliższych, 

przyjaciół, rodziny czy zupełnie 

obcych ludzi powoduje, że 

maluch będzie postępował w 

podobny sposób.



 Rodzina jest więc niezmiennie jednym z najważniejszych 

towarzyszących nam przez całe życie czynników, 

kształtujących nas i wywierających najsilniejszy wpływ nawet 

już w życiu dorosłym.



Rola szkoły

 Nauczyciele na pewno odgrywają istotną rolę w wychowaniu, ale nigdy 

nie zastąpią dziecku jego rodziców. 

 Z tego względu szkoła czy przedszkole powinno prezentować ten sam 

front wobec podstawowych zasad współżycia społecznego jak rodzice. 

 Wraz z rozpoczęciem edukacji przez dziecko wchodzi ono w nową 

grupę społeczną i zaczyna też liczyć się nie tylko ze zdaniem rodziców, 

ale i wychowawców i innych pracowników . Nie bez znaczenia jest też 

zdanie i zachowanie kolegów czy koleżanek z grupy. 

 Dlatego też szkoła i rodzice powinni współpracować ze sobą, aby wciąż 

świadomie i celowo wychowywać dziecko na dobrego człowieka.
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