
Zał. nr 3. Plan pracy ZE 2019/2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
rok szkolny 2019/2020  - środy godz. 16:45

Nauczyciele przedmiotu, pedagog oraz wychowawcy świetlicy udzielają informacje indywidualne 
przed każdym spotkaniem z rodzicami, od godz. 16:15 do godz. 16:45

L.P. TERMIN SPOTKANIA
CHARAKTER

SPOTKAŃ
Tematyka 

1.  
11 WRZEŚNIA 2019

18 WRZEŚNIA 2019 

zbiorowe – 
szkoła

zbiorowe – 
przedszkole

Organizacja pracy w przedszkolu i w szkole odpowiednio:
- zapoznanie rodziców z dokumentacją ZE odpowiednio: statutem ZE w tym z WZO; 
programem wych.- prof. podstawą programową; planem pracy wychowawczej (należy 
uwzględnić propozycje rodziców i uzyskać akceptację zaplanowanych działań) (na 
listopadowym spotkaniu przedstawić rodzicom zmiany w statucie);
- poinformowanie o organizacji pracy ZE: zajęcia  dydaktyczne w tym wychowanie fizyczne
i religia, obiady, świetlica, zajęcia pozalekcyjne, szafki (kluczyki), obuwie zmienne w okresie 
jesienno-zimowym);
-zapoznanie z procedurami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas 
pobytu w ZE (przyprowadzanie i odbieranie dzieci, oczekiwanie na zajęcia dodatkowe);
- podanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych i formie opieki zapewnianej przez szkołę 
(dyżury n-li w przedszkolu, świetlicy);
- omówienie pozostałych spraw organizacyjnych (m. in. aktualizacja danych ucznia i tel. 
kontaktowe do rodziców, wszelkie zgody m.in. na kontrolę czystości przez pielęgniarkę 
szkolną, opłaty);
- sprawy organizacyjne/różne.

2. rodzice
ucz. kl. 8

Spotkanie dyrektora i wych. z rodzicami uczniów kl. 8 – przekazanie informacji o 
egzaminie, w tym o formach dostosowania warunków egzaminu.

3.
 

 30 PAŹDZIERNIKA 2019 
zbiorowe – 
szkoła

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

4. 27 LISTOPADA  2019
zbiorowe – 
szkoła

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

5. 18 GRUDNIA 2019
zbiorowe – 
szkoła

- bieżąca informacja o postępach (kłopotach) uczniów
- podanie propozycji ocen klasyfikacyjnych śródrocznych niedostatecznych (do 25.12.2019), 
w miarę możliwości wszystkich ocen proponowanych (do 8.01.2020 należy proponować)
(wymagane pisemne potwierdzenie rodziców)
- tematykę wiodącą ustala wychowawca

6.

22 STYCZNIA 2020
(14-27 FERIE)

29 STYCZNIA 2020

zbiorowe – 
szkoła

zbiorowe –
przedszkole

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

- informacja nt. postępów dzieci; podsumowanie pracy przedszkola 

7.
LUTY 2020
27.01.-9.02.2020 ---------------- ------------------------------

8.  18 MARCA 2020
zbiorowe – 
szkoła

- bieżąca informacja o postępach uczniów
- tematykę wiodącą ustala wychowawca

9. 22 KWIETNIA 2020
(9-14 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

10.
20 MAJA 2019 

zbiorowe – 
szkoła

- informacja o proponowanych ocenach rocznych
podanie propozycji ocen klasyfikacyjnych śródrocznych niedostatecznych (do 20.05.2020), 
w miarę możliwości wszystkich ocen proponowanych (do 3.06.2020 należy proponować)
- przypomnienie zasad klasyfikacji i promocji (statut ZE)

11.
17 CZERWCA 2019

27.06. koniec roku

-  informacja o zatwierdzonych ocenach rocznych 
podsumowanie rocznej pracy dydakt.-wych. i opiekuńczej oraz współpracy z rodzicami
- spotkanie informacyjne wychowawców świetlicy z rodzicami  w godz. ….
(podsumowanie pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020)


