TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU
SZKOLNYM 2017/18
L.P

1.

Termin

Adresaci

ZEBRANIE
7.09.2017

Rodzice uczniów
klas 1 sp

ZEBRANIE
26.09.2017

Rodzice uczniów
klas 2-3 sp

ZEBRANIE
27.09.2017

Rodzice uczniów
klas 4-7sp i II,III
gimnazjum

Środa -17.45

Wybrani
przedstawiciele Rad
oddziałowych
–
wybór
Prezydium
RR,
podpisanie
porozumienia
w
sprawie programu
wychow - profil.

2.

Tematyka
Zapoznanie
z
dokumentami
prawa
wewnątrzszkolnego;zarządzenie dyrektora w
sprawie korzystania przez uczniów z
bezpłatnych podręczników / materiałów
edukacyjnych; wybór Rad Oddziałowych i
przedstawicieli do Rady Rodziców; zebranie
informacji o chęci picie mleka i jedzenia
owoców w szkole; ustalenie zasad kontaktów
z wychowawcami , przyprowadzania i
odbierania dzieci ze szkoły; ustalenie zasad
korzystania
z
szatni;
przekazanie
wychowawcom
opinii
i
zaświadczeń
lekarskich; terminarz uroczystości , badań
wyników nauczania ; omówienie zasad
bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole
przedstawienie
oferty
pomocy
psychologiczno-pedagogiczne,
religii/etyki,
zajęć, oświadczenie o ochronie danych
osobowych.
Wysłuchanie informacji dotyczącej organizacji
pracy placówki w roku szkolnym 2017/18,
zarządzenie dyrektora w sprawie korzystania
przez uczniów z bezpłatnych podręczników /
materiałów edukacyjnych, zapoznanie z
dokumentami prawa wewnątrzszkolnego,
PSO;
wybór Rad Oddziałowych i
przedstawicieli do Rady Rodziców; ustalenie
zasad kontaktów z wychowawcami i
nauczycielami ; ustalenie zasad korzystania z
szatni; przekazanie wychowawcom opinii i
zaświadczeń
lekarskich;
terminarz
uroczystości , badań wyników nauczania ;
omówienie zasad bezpieczeństwa w czasie
pobytu w szkole i w drodze do szkoły;
przedstawienie
oferty
pomocy
psychologiczno- pedagogicznej; uaktualnienie
danych
adresowych
i
telefonicznych.
Deklaracje wyboru języka obcego na
egzaminie gim-klasy III

Rodzice uczniów
klas 1-3 sp
Przekazanie informacji dotyczących osiągnięć
edukacyjnych
i
zachowania
uczniów;
przeprowadzenie
prelekcjitematyka
Rodzice uczniów wg.potrzeb
ZEBRANIE
22.11.2017
klas
4-7
i
gimnazjum
KONSULTACJE
Wszyscy rodzice Konsultacje indywidualne z pracownikami
INDYWIDUALNE
pedagogicznymi
szkoły
-przekazanie
11.12.2017
informacji na temat planowanych ocen
niedostatecznych z przedmiotów i obniżonych
ocen zachowania.
ZEBRANIE
21.11.2017

3.

4.

ZEBRANIE
30.01.2018

5.

ZEBRANIE
31.01.2018

6.

ZEBRANIE
20.03.2018

ZEBRANIE
21.03.2018

7.

Maj 2018

8.

ZEBRANIE
8.05.2018

ZEBRANIE
9.05.2018

9.

KONSULTACJE
INDYWIDUALNE

5.06.2018

Rodzice uczniów
klas 1-3 sp
Podsumowanie
pracy
dydaktycznowychowawczej za pierwsze półrocze roku
Rodzice uczniów szkolnego 2017/18
klas
4-7
i
gimnazjum
Rodzice uczniów
klas 1-3 sp
Przekazanie informacji dotyczących osiągnięć
edukacyjnych
i
zachowania
uczniów;
Rodzice uczniów przeprowadzenie
prelekcjitematyka
klas
4-7
i wg.potrzeb
gimnazjum
Rodzice uczniów Omówienia
zasad
naboru
do
klas
przyszłorocznych integracyjnych;
przedstawienie
oferty
klas I S.P
psychologiczno-pedagogicznej
i
podręczników; prezentacja placówki;
Rodzice uczniów Przekazanie informacji na temat planowanych
klas 1-3 sp
ocen niedostatecznych z przedmiotów i
obniżonych ocen zachowania. Przekazanie
informacji
dotyczących
osiągnięć
Rodzice uczniów edukacyjnych i zachowania uczniów;
klas
4-7
i
gimnazjum
Wszyscy rodzice

Konsultacje indywidualne z pracownikami
pedagogicznymi
szkoły
przekazanie
informacji na temat planowanych ocen
rocznych.

