PROJEKT / WZÓR
PLAN WYCHOWAWCZY / POROZUMIENIE RODZICIELSKIE
Porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi, zawarte w trybie art.
58 § 1 KRiO, pomiędzy:
________________________ i ___________________________
(imię i nazwisko matki) (imię i nazwisko ojca)
1.

Strony oświadczają, że zamierzają wspólnie i w porozumieniu wykonywać

władzę rodzicielską nad

dzieckiem/dziećmi: ____________________ (imię i nazwisko dziecka/dzieci)
2. Dzieci będą zamieszkiwać w każdorazowym miejscu zamieszkania matki/ojca (wybierz).
3. Kontakty ojca/matki (wybierz) z dziećmi – po zmianie miejsc zamieszkania rodziców - będą odbywać się
w sposób następujący:
- ojciec odbiera dzieci z przedszkola i szkoły w każdą ___________ o godz._________ i odwozi je do
matki o godz.________
- ojciec odbiera dzieci od matki z domu w każdą sobotę o godz.______ i odwozi je do matki o
godz.____
- ojciec spędza z dziećmi wakacje w każdej drugiej połowie lipca
- ojciec spędza z dziećmi święta:
- Bożego Narodzenia w lata parzyste
- Wielkanocne w lata nieparzyste.
W pozostałe dni tygodnia oprócz środy obowiązek odebrania dzieci z przedszkola lub szkoły ( dopóki nie będą
w stanie same wracać do domu ) obciąża matkę.
W przypadkach losowych rodzice zobowiązują się zastępować wzajemnie przy odbieraniu i dalszej opiece nad
dziećmi, tak by ich dobro nie ucierpiało.
4. Bieżące i nagłe decyzje dotyczące dzieci podejmuje ten rodzic, pod którego bezpośrednią pieczą dziecko
przebywa.
5. Istotne decyzje, zwłaszcza dotyczące leczenia i kształcenia dzieci, podejmują rodzice wspólnie.
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6. Kontakty z przedszkolem i szkołą utrzymują obydwoje rodzice. Na zebrania rodzicielskie rodzice będą chodzić
na przemian – każde z nich będzie chodzić na co drugie spotkanie z wychowawcą.
7. Bieżący nadzór nad sprawami zdrowotnymi dzieci (badania okresowe, szczepienia, wizyty u dentysty)
sprawuje matka.
8. W razie choroby dziecka, obowiązek osobistej opieki nad nimi i ewentualnego korzystania ze zwolnienia
lekarskiego ciąży na matce.
9. Wszystkie pozostałe decyzje w sprawach dzieci podejmują rodzice wspólnie.
10. W razie sporu dotyczącego sposobu sprawowania pieczy nad dziećmi, rodzice zobowiązują się podjąć
w pierwszej kolejności próby polubownego rozwiązania problemu.
11. Strony dopuszczają możliwość modyfikacji zapisów niniejszego porozumienia w przypadku zmiany
okoliczności dotyczących wychowania Ich wspólnych dzieci.

_________________________________________________________________________
Miejscowość i data

______________________
Podpis

___________________
Podpis

Niniejszy wzór stanowi jedynie przykład i nie dotyczy wszystkich możliwych sytuacji. Kancelaria nie odpowiada
za ewentualne nieprawidłowe dostosowanie i zawarcie porozumienia.

