
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 

Data Godzina Tematyka spotkania 
 

06.09.2017 15.00 Zebranie ogólne z rodzicami. Podsumowanie pracy za ubiegły rok szkolny. 
Omówienie kalendarza oraz planu pracy w nowym roku szkolnym. Realizacja 
pomocy pp. Bezpieczeństwo uczniów. Terminy spotkań z rodzicami. Sprawy 
różne. 

 15.30 Spotkania klasowe kl. I-III. 
Zapoznanie się z rodzicami. Wybór Klasowej rady Rodziców. Omówienie 
planów wychowawczych. omówienie wymagań edukacyjnych. 
Przypomnienie lub zapoznanie rodziców z podstawową dokumentacją 
szkoły. 

 15.30 Spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów klas maturalnych- zapoznanie z 
procedurami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego w maju 2018 roku. 

03.11.2017 13.30 
 

Dzień Otwarty 

  Spotkanie klasowe z rodzicami w klasie maturalnej. Analiza wyników 
nauczania, zachowania i frekwencji. Sprawy bieżące. 

04.12.2017 14.30-15.30 Dzień Otwarty 

 15.00 Spotkania klasowe z rodzicami klas I-III.  
Analiza wyników nauczania, zachowania i frekwencji. 
Sprawy bieżące. 

22.12.2017 13.15 Spotkanie klasowe z rodzicami klasy maturalnej. 
Podsumowanie semestru I. Omówienie wyników próbnych egzaminów 
maturalnych. 
Przypomnienie harmonogramu pisemnych egzaminów maturalnych oraz 
pisemnych i praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 
zawodowe w sesji styczeń – luty.  
Sprawy bieżące. 
 

13.02.2018 14.30 Spotkanie ogólnoszkolne.  
Podsumowanie pracy w I semestrze. 
Spotkanie edukacyjne wg zapotrzebowania i propozycji rodziców. 
 

  Spotkania klasowe z rodzicami kl. I-III. 
Podsumowanie semestralnej pracy uczniów . Omówienie mocnych i słabych 
stron uczniów. Wypracowanie wniosków mających  poprawę wyników i 
frekwencji. Zadeklarowanie rodziców udziału dziecka w realizacji praktycznej 
nauki jazdy w szkole w kolejnym roku szkolnym. 

09.04.2018 14.30-15.30 Dzień Otwarty 

 15.00 Spotkanie klasowe z rodzicami klasy maturalnej. Bieżąca analiza wyników 
nauczania, zachowania i frekwencji. Propozycje ocen rocznych. 
Przypomnienie harmonogramu egzaminu maturalnego. Organizacja 
zakończenia szkoły. Sprawy różne. 

 15.00 Spotkania klasowe z rodzicami uczniów klas I-III. 
Bieżąca analiza wyników nauczania, zachowania i frekwencji. 
W kl. III omówienie uczestnictwa uczniów w praktykach zawodowych oraz 
zapoznanie z harmonogram przystąpienia do egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. Omówienie organizacji zakończenia szkoły dla 
uczniów klasy maturalnej. 

28.05.2018 14.30-15.30 Dzień Otwarty 



 15.00 Spotkania klasowe z rodzicami klas I-III. 
Bieżąca analiza wyników nauczania, zachowania i frekwencji. Zapoznanie z 
propozycją ocen. Przekazanie informacji o ewentualnych zagrożeniach 
ocenami niedostatecznymi. Organizacja Dnia dziecka. Przypomnienie dni 
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w miesiącu czerwcu. W kl. III 
przypomnienie harmonogramu egzaminów. Podsumowanie praktyk. 

 

Spotkania klasowe odbywają się z wychowawcami  w następujących salach: 

Kl. I wychowawca mgr Piotr Konieczny sala nr 8 

Kl. II wychowawca mgr inż. Beata Orlicz sala nr 9 

Kl. III wychowawca  mgr Małgorzata Rogulska sala nr 10 

Kl. IV wychowawca mgr Barbara Szykuła sala nr 7 

 

Na spotkania ogólnoszkolne zapraszamy Państwa do sali nr 18. 

Spotkania z pedagogiem sala nr 19. 

Spotkania z Gronem Pedagogicznym w ramach Dnia Otwartego odbywają się w klasach i pokoju 

nauczycielskim. 

 

,, Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. 

Jan Paweł II 

 

Serdecznie Państwa zapraszam do uczestnictwa w spotkaniach. 

Dyrektor Szkoły 

 


