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HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROSKU 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Lp. Data Forma Tematyka 

 

1. 
 

11.09.2019 r. 

godz. 17.00 

 

Szkoła Podstawowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z wychowawcą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Zebranie rady rodziców 

odbędzie się  

o godzinie 18.00 

w pracowni chemicznej  

 

Omówienie dokumentów szkolnych, zapisów w: 

   -  Statut Szkoły 

- Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły oraz Planie Pracy Wychowawcy; 

- Zasady Oceniania. 

Przedstawienie: 

- wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów niezbędne do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. (podpisy Rodziców w zeszytach 

przedmiotowych uczniów);( teczki z wymaganiami edukacyjnymi w pokoju nauczycielskim); 

- sposobów i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana ocena z zajęć dydaktycznych oraz zachowania; 

- szczegółowych procedur dotyczących egzaminu ósmoklasisty  (poinformowanie o konieczności złożenia 

podań do Dyrektora szkoły wraz z opinią PPP z prośbą o dostosowanie formy i warunków przeprowadzenia 

egzaminu ósmoklasisty ); 

- warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania (skutki ustalenia uczniów nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania). 

- kalendarza roku szkolnego, dni wolnych od zajęć dydaktycznych; 

- ofertą zajęć dodatkowych prowadzonych w placówce i zajęć wyrównawczych. 

- zapoznanie z realizacją projektów edukacyjnych. 

- zapoznanie z ofertą edukacyjną, w tym projektu " Wieleń stawia na kompetentnych dla uczniów klas 

pierwszych ; 

- zasady BHP obowiązujące w szkole; 

- skompletowanie podpisów rodziców. 

 

 

Sprawy organizacyjne: 

- wybór Oddziałowych Rad Rodziców; 

- zaakceptowanie lub nie programu wychowawczo- profilaktycznego przez Radę Rodziców 

- dzienniczek informacji  dla rodziców, procedury usprawiedliwiania nieobecności ucznia; 

- dziennik elektroniczny; 

- kwota ubezpieczenia dzieci i uczniów, akcja herbata . Poinformowanie o programie edukacyjnym Szkoła z 

witaminą.  

 Wnioski, propozycje rodziców dotyczące organizacji pracy w szkole, podejmowania wspólnych 

działań - PLAN WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ. 

2. 06.11.2019 r. 

 

SP I- III 

Spotkanie z wychowawcą  

i konsultacje z nauczycielami 

przedmiotów 

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce. Dyskusja   i    wymiana 

doświadczeń z rodzicami. 

Przedstawienie cząstkowych ocen uczniów- informacja pisemna. 
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godz.16.30 

 

SP IV-VIII 

godz. 17.00 

 

 

Omówienie sytuacji zespołu klasowego. 

Sprawy bieżące klasy: propozycje wycieczek, imprez klasowych, szkolnych i innych. Indywidualne 

rozmowy z rodzicami 

 

 

3. 18.12.2019 r. 

godz. 17.00 - 18.00 

 

Szkoła Podstawowa 

 

 

Indywidualne konsultacje rodziców 

uczniów tylko zagrożonyh 

z wychowawcą  

i nauczycielami uczącymi 

Powiadomienia o zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych - informacja pisemna. 

Powiadomienia o zagrożeniach oceną naganną z zachowania - informacja pisemna. 

Rozmowy indywidualne. 

4. 22.01.2020r. 

 

SP I- III 

godz.16.30 

 

SP IV-VIII 

godz. 17.00 

 

 

Spotkanie z wychowawcą Podsumowanie pierwszego półrocza:  

- omówienie karty oceny opisowej za pierwszy semestr – klasy I- III; 

- przedstawienie klasyfikacji śródrocznej; 

- omówienie wyników próbnego sprawdzianu klasy VIII – OKE; 

- omówienie procedur egzaminu ósmoklasisty; 

- ewaluacja pracy szkoły. 

 

 

5.  01.04.2020 r.  

 

SP I- III 

godz.16.30 

 

SP IV-VIII 

godz. 17.00 

 

Spotkanie z wychowawcą  

i konsultacje z nauczycielami 

przedmiotów 

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce. 

Zebranie rodziców uczniów przyszłej klasy pierwszej szkoły podstawowej.  

Sprawy bieżące klasy: wycieczki klasowe, opłaty, inne. 

 

7. 13.05.2020 r. 

 

SP I- III 

godz.16.30 

 

SP IV-VIII 

godz. 17.00 

 

 

 

Spotkanie z wychowawcą  

i konsultacje z nauczycielami 

przedmiotów 

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów i trudnościach w nauce. 

Przedstawienie cząstkowych ocen uczniów - informacja pisemna. 

Omówienie sytuacji zespołu klasowego. 

 

Wymiana doświadczeń rodziców i określenie jednolitych działań. 

Wnioski rodziców dotyczące propozycji wprowadzenia zmian w Statucie, WZO itp. 

Indywidualne rozmowy  rodziców z wychowawcą  i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 

Powiadomienia o zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych - informacja pisemna. 

Powiadomienia o zagrożeniach oceną naganną z zachowania - informacja pisemna. 

Ewaluacja pracy szkoły. 

 

 


