
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
rok szkolny 2018/2019 (środy godz. 16:45)

Lp. TERMIN
SPOTKANIA RODZAJ TEMATYKA 

1.
 

3 PAŹDZIERNIKA
2018

zbiorowe – 
szkoła

- bieżąca informacja o postępach (kłopotach) uczniów
- tematykę wiodącą ustala wychowawca

2. 7 LISTOPADA  2018
zbiorowe – 
szkoła

- przedstawienie rodzicom zmian w statucie
-  bieżąca informacja o postępach (kłopotach) uczniów
- tematykę wiodącą ustala wychowawca

3. 5 GRUDNIA 2018
zbiorowe – 
szkoła

- bieżąca informacja o postępach (kłopotach) uczniów
- podanie propozycji ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
(wymagane pisemne potwierdzenie rodziców)
- tematykę wiodącą ustala wychowawca

4.
9 STYCZNIA 2019

(14-27 FERIE)

zbiorowe –
przedszkole

zbiorowe – 
szkoła

- informacja nt. postępów dzieci; podsumowanie pracy przedszkola 

informacja o zatwierdzonych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych
podsumowanie pracy w I półroczu;
spotkanie organizacyjno-informacyjne wychowawców świetlicy z rodzicami  g. 16:30 
(podsumowanie pracy świetlicy w I półr., wspólne ustalenie wniosków do realizacji w 
II półr.)

5.
LUTY 2019

------------- ------------------------------

6. 13 MARCA 2019 zbiorowe – 
szkoła

- bieżąca informacja o postępach uczniów
- tematykę wiodącą ustala wychowawca

7.
10 KWIETNIA 2019
(18-23 PRZERWA)

zbiorowe – 
szkoła

- bieżąca informacja o postępach uczniów
- tematykę wiodącą ustala wychowawca (informacje o diagnozowaniu,
psychoedukacja)
-przypomnienie rodzicom procedur związanych z przebiegiem
egzaminu kl.8

8.
15 MAJA 2019

21.06. KONIEC R.

zbiorowe – 
szkoła

- informacja o proponowanych ocenach rocznych
- przypomnienie zasad klasyfikacji i promocji (statut ZE)
- podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz 
współpracy
z rodzicami

- spotkanie informacyjne wychowawców świetlicy z rodzicami  w godz. 16:30
(podsumowanie pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019)

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTU UDZIELAJĄ INFORMACJI INDYWIDUALNYCH  
PRZED KAŻDYM SPOTKANIEM Z RODZICAMI OD GODZ. 16:15 DO GODZ. 16:45

1) UDZIAŁ W ZEBRANIACH Z RODZICAMI JEST OBOWIĄZKOWY. WSZELKIE ZMIANY W GRAFIKU SPOTKAŃ NALEŻY 
UZGODNIĆ Z DYREKCJĄ ZE.

2) Nauczyciele wychowawcy sporządzają protokół z każdego zebrania, zawierający plan zebrania, podjęte 
postanowienia lub ustalenia oraz podpisy obecnych rodziców. Dokumentację należy przechowywać w teczce 
wychowawcy.

3) Dokumentację dot. przekazywanych informacji rodzicom stanowi dziennik z wpisanymi datami rozmów oraz 
podpisami  przybyłych rodziców (do wglądu przez dyrekcję ZE) .

4) Każdy wychowawca sporządza plan spotkań z rodzicami z uwzględnieniem terminów i tematyki zawartych w 
niniejszym harmonogramie. Dokumentację należy przechowywać w teczce wychowawcy.

5) Przynajmniej raz w półroczu każdy wychowawca  przygotowuje na spotkanie z rodzicami prezentację osiągnięć 
uczniów w formie wystawy prac dzieci lub prezentacji samych uczniów, przygotowanej pod kierunkiem 
wychowawcy i nauczycieli przedmiotu uczących w danym oddziale. Przed spotkaniem wychowawca informuje 
dyrekcję o planowanej prezentacji.  

6) Wychowawcy świetlicy mają obowiązek poinformować rodziców oraz wychowawców dzieci zapisanych do 
świetlicy o terminach zebrań. Na każde zebranie przygotowują wystawę prac dzieci wykonanych w ramach 
zajęć świetlicowych. Wychowawcy świetlicy również prowadzą dokumentację dot. kontaktów z rodzicami.


