HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
LP
1.

TERMIN
SPOTKANIA
13.09.2018

KLASY
Klasy I
Godz: 16:00
(duża sala
gimnastyczna)

Klasy II, III, IV
Godz: 16:00
(sale lekcyjne)

Godz: 17:00
2.

15.11.2018

Klasy I-IV
DZIEŃ
OTWARTY

TEMATYKA


Zapoznanie rodziców z organizacją Roku
Szkolnego 2018/2019
 Przypomnienie rodzicom zasad obowiązujących
w szkole (Statut Szkoły, WSO, program
wychowawczo-profilaktyczny, wymagania
edukacyjne, regulaminy itd.)
 Poinformowanie rodziców o zajęciach
dydaktycznych z przedmiotów zdawanych na
maturze
 Informacja o składce na fundusz Rady Rodziców
 Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole
 Zapoznanie z koncepcją pracy szkoły
 Przedstawienie wychowawców klas pierwszych i
nauczycieli uczących poszczególnych
przedmiotów
 Poinformowanie o sposobie usprawiedliwiania
nieobecności uczniowskich (zeszyt
korespondencyjny)
 Poinformowanie o możliwości
(w uzasadnionych przypadkach – na podstawie
opinii wydanej przez lekarza) uzyskania
zwolnienia z zajęć informatyki i w- f
 Zebranie oświadczeń dotyczących udziału
uczniów w lekcjach religii
 Wybór trójek klasowych
 Zapoznanie z organizacją Roku Szkolnego
2018/2019
 Przedstawienie dokumentów regulujących
pracę szkoły (Statut Szkoły, WSO, regulaminy,
program wychowawczo-profilaktyczny,
wymagania edukacyjne itd.)
 Poinformowanie o sposobie usprawiedliwiania
nieobecności uczniowskich (zeszyt
korespondencyjny)
 Składka na fundusz Rady Rodziców
 Zapoznanie z koncepcją pracy szkoły
 Poinformowanie o możliwości
(w uzasadnionych przypadkach – na podstawie
opinii wydanej przez lekarza) uzyskania
zwolnienia z zajęć informatyki i w- f
 Zebranie oświadczeń dotyczących udziału
uczniów w lekcjach religii
 Wybór trójek klasowych
 Przekazanie informacji dotyczących terminarza
oraz zasad przeprowadzania egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie w Roku Szkolnym
2018/2019
Spotkanie Rad Rodziców



Omówienie spraw bieżących
Analiza frekwencji

PROWADZĄCY I
ODPOWIEDZIALNI
Dyrektor Szkoły
wychowawcy klas
asystenci
wychowawców
Wszyscy nauczyciele
uczący
pedagog szkolny
Przygotowanie sal i
kierowanie rodziców:
J. Stala

Sala Audytoryjna
Wszyscy nauczyciele
Pedagog
Kierowanie rodziców
do sal: K. Jurga

3.

13.12.2018

Klasy I-IV







4.

11.01.2019

Klasy I-IV

5.

21.03.2019

Klasy I-IV





DZIEŃ
OTWARTY


6.

11.04.2019

Klasy IV







7.

16.05.2019

Klasy I-III
DZIEŃ
OTWARTY





8.

10.06.2019

Klasy I-III







Omówienie spraw bieżących
Analiza frekwencji
Poinformowanie rodziców uczniów klas
maturalnych o wynikach próbnych matur i
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w
zawodzie
Poinformowanie rodziców o wynikach
nauczania i osiągnięciach uczniów w pierwszym
okresie Roku Szkolnego 2018/2019

Wychowawcy klas

Zebranie z rodzicami

Dyrekcja
Wszyscy nauczyciele
Kierowanie rodziców
do sal: G. Żmudka
wszyscy nauczyciele

Poinformowanie rodziców o postępach w
nauce, zachowaniu i frekwencji uczniów
Omówienie bieżących problemów
Przedstawienie propozycji ocen końcowych z
poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania
dla klas maturalnych
Przypomnienie organizacji egzaminu
maturalnego 2019 oraz egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Poinformowanie rodziców o przewidywanych
ocenach końcowo rocznych oraz ocenach
zachowania
Przypomnienie zapisów WSO dotyczących
promocji, przeprowadzania egzaminów
poprawkowych, sprawdzających,
klasyfikacyjnych
Podsumowanie pracy w roku szkolnym
2018/2019

asystenci
pedagog szkolny
Kierowanie rodziców
do sal: A.Ostrowska

pedagog szkolny

Kierowanie rodziców
do sal:
K. Tarkowska
Wychowawcy klas
asystenci
pedagog szkolny
Kierowanie rodziców
do sal: A. Borecki

Poinformowanie rodziców o przewidywanych
ocenach końcowo rocznych oraz ocenach
zachowania
Przypomnienie zapisów WSO dotyczących
promocji, przeprowadzania egzaminów
poprawkowych, sprawdzających,
klasyfikacyjnych

wszyscy nauczyciele

Poinformowanie rodziców o przewidywanych
ocenach końcowo rocznych oraz ocenach
zachowania
Przypomnienie zapisów WSO dotyczących
promocji, przeprowadzania egzaminów
poprawkowych, sprawdzających,
klasyfikacyjnych
Podsumowanie pracy w roku szkolnym
2018/2019

Wychowawcy klas
asystenci

pedagog szkolny
Kierowanie rodziców
do sal: J. Stala

pedagog szkolny
Kierowanie rodziców
do sal: A. Ostrowska

