Harmonogram spotkań z rodzicami
Lp.
1

Charakter spotkania
Spotkania z
rodzicami klas II-III
oddziałów
gimnazjalnych
Spotkanie z Radą
Rodziców
Spotkania z
rodzicami klas I-VII
oddziałów szkoły
podstawowej

Spotkania z
rodzicami klas I
oddziałów szkoły
podstawowej
Spotkanie z Radą
Rodziców

2

3

4

Konsultacje dla
rodziców
(gimnazjum)
Konsultacje dla
rodziców (szkoła
podstawowa)
Wywiadówka dla
klas II-III gimnazjum
Wywiadówka dla
klas I-VII szkoły
podstawowej
Konsultacje dla
rodziców
(gimnazjum)
Wywiadówki klas III

Tematyka
Uaktualnienie składu
tzw. trójek klasowych i
delegatów do Rady
Rodziców, omówienie
spraw bieżących (plany
pracy, programy itp.)
Uaktualnienie składu
tzw. trójek klasowych i
delegatów do Rady
Rodziców, omówienie
spraw bieżących (plany
pracy, programy, zasady
oceniania
wewnątrzszkolnego, ,
itp.). Informacja na
temat zmiany struktury
organizacyjnej szkoły.
Spotkanie dyrektora
szkoły z rodzicami
uczniów klas pierwszychprzedstawienie oferty
szkoły, wdrażanie nowej
podstawy programowej.
Wybór delegatów do
Rady Rodziców,
omówienie spraw
bieżących (plany pracy,
programy itp.)
Sprawy bieżące,
rozmowy indywidualne z
nauczycielami
Sprawy bieżące,
rozmowy indywidualne z
nauczycielami
Informacja o wynikach
nauczania i zachowania,
prelekcja.
Informacja o wynikach
nauczania i zachowania,
prelekcja.
Sprawy bieżące,
rozmowy indywidualne z
nauczycielami,
zawiadomienie rodziców

Termin
13.09.2017
(17:00-18:30)
18:30 – 19:00

Odpowiedzialni
Dyrektor,
wicedyrektorzy,
wychowawcy
klas

14.09.2017
(16.00-18.00)
wg harmonogramu

Dyrektor,
wicedyrektorzy,
wychowawcy
klas

14.09.2017
(16.00-18.00)
wg harmonogramu

Dyrektor,
wicedyrektorzy,
wychowawcy
klas

18.30-19.30

25.10.2017
(17:00 – 18:30)

Wszyscy
nauczyciele

26.10.2017
(16.00 – 18.00)

Wszyscy
nauczyciele

22.11.2017
(17:00 – 19:00)

Dyrektor,
wychowawcy
klas
Dyrektor,
wychowawcy
klas
Wszyscy
nauczyciele

23.11.2017
(16.00 – 18.00)
3.01.2018
(17:00 – 18:30)

Spotkanie rady
rodziców w sprawie
balu
Konsultacje dla
rodziców (szkoła
podstawowa)

5

6

7

8

9

Wywiadówki dla klas
II i III gimnazjum
Wywiadówki dla klas
I - VII szkoły
podstawowej
Wywiadówki dla
uczniów klas III
gimnazjum
Konsultacje dla
rodziców,
wywiadówki dla klas
III gimnazjum

Zebranie Rady
Rodziców
Konsultacje dla
rodziców klas I-VII
szkoły podstawowej
Wywiadówki klas II i
III gimnazjum
Wywiadówki klas I VII szkoły
podstawowej
Konsultacje dla
rodziców
(gimnazjum)
Konsultacje dla
rodziców klas I-VII

o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi za I
półrocze, prezentacja
Jasełek na holu, bal
gimnazjalny
Sprawy bieżące,
rozmowy indywidualne z
nauczycielami,
zawiadomienie rodziców
o zagrożeniach ocenami
niedostatecznymi za I
półrocze, prezentacja
Jasełek na holu
Podsumowanie wyników
nauczania i zachowania
za I półrocze
Podsumowanie wyników
nauczania i zachowania
za I półrocze
Procedury
egzaminacyjne

4.01.2018
(16.00 – 18.00)

Wszyscy
nauczyciele

31.01.2018
(17:00-19:00)

Dyrektor,
wychowawcy
klas
Dyrektor,
wychowawcy
klas
Dyrektor,
wicedyrektorzy,
wychowawcy
klas
Dyrektor,
wychowawcy
klas, pozostali
nauczyciele

1.02.2018
(16.00-18.00)
28.03.2018
(17:00-18:30)

Zaprezentowanie ofert
szkół średnich,
doradztwo edukacyjnozawodowe, sprawy
bieżące
Podsumowanie balu
gimnazjalnego

21.03.2018
(17:00-18:30)

Sprawy bieżące,
rozmowy indywidualne z
nauczycielami
Informacja o wynikach
nauczania i zachowania

22.03.2018
(16.00-18.00)

Informacja o wynikach
nauczania i zachowania

12.04.2018
(16.00-18.00)

Informowanie o ocenach
niedostatecznych,
bieżące oceniania
Informowanie o ocenach
niedostatecznych,

23.05.2018
(17:00-18:30)

Dyrektor,
wszyscy
nauczyciele
Dyrektor,
wszyscy
nauczyciele
Dyrektor,
wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele

23.05.2018
(16.00-18.00)

Wszyscy
nauczyciele

18:30-19:00

11.04.2018
(17:00-19:00)

10

szkoły podstawowej

bieżące oceniania

Wywiadówki klas II i
III gimnazjum

Powiadomienie uczniów
i rodziców o wszystkich
ocenach
przewidywanych oraz
ocenach zachowania
Powiadomienie uczniów
i rodziców o wszystkich
ocenach
przewidywanych oraz
ocenach zachowania

Wywiadówki klas IVII szkoły
podstawowej

4.06.2018
(17:00-19:00)

Wszyscy
nauczyciele

5.06.2018
(16.00-18.00)

Wszyscy
nauczyciele

