
Harmonogram i tematyka spotkań z rodzicami 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

Lp. Temat spotkania Termin Uwagi 

1.  1.Wybór protokolanta, potwierdzenie 

obecności rodziców w protokole. 

2.Przedstawienie nauczycieli uczących w 

klasie. 

3.Prezentacja treści wdż przez nauczycieli 

uczących tego przedmiotu- dotyczy klas IV-

VIII. 

4.Przekazanie przez nauczycieli uczących 

informacji o wymaganiach edukacyjnych z 

poszczególnych przedmiotów, spotkanie z 

pedagogiem szkolnym - dotyczy klas IV 

5.Przedstawienie procedur egzaminacyjnych, 

deklaracje dotyczące wyboru języka obcego, 

informacje na temat dodatkowych zajęć 

przygotowujących do egzaminu, terminy 

próbnych egzaminów ( listopad i marzec)- 

dotyczy klas VIII. 

6.Przypomnienie o obowiązku udziału w 

zajęciach ZDW, ZKK, GK  

7.Wybór Trójki klasowej rodziców. 

8.Wybór w głosowaniu tajnym jednego 

rodzica do Rady Rodziców.  

9.Przedstawienie informacji na temat 

oceniania uczniów( Na stronie szkoły- Statut 

Szkoły). 

10.Zapoznanie rodziców z procedurami 

bezpieczeństwa ( COVID-19) 

11.Przedstawienie zmian w Statucie Szkoły 

(e-mail od J. Leszczyńskiej) 

12.Zebranie propozycji rodziców w zakresie 

działań wychowawczo-profilaktycznych w 

klasie, potrzebnych do ustalenia 

harmonogramu działań wychowawczo-

profilaktycznych oraz tematyki zajęć z 

wychowawcą. 

13.Ustalenie harmonogramu wycieczek i 

uroczystości klasowych. 

14.Sprawy różne: 

- przypomnienie o samodzielnym 

 

12.09-16.09. 

2022 r. 

 

  

 



ubezpieczeniu dziecka, 

-przypomnienie zasad dotyczących używania 

telefonów komórkowych, ubioru szkolnego, 

zmiennego obuwia, zakazu opuszczania 

terenu szkoły w czasie lekcji i przerw, 

- w klasach VI-VIII zwrócenie uwagi na 

problem palenia e-papierosów    ( 

przynoszenia do szkoły i palenia w toaletach) 

- przypomnienie zasad prawidłowego 

pakowania tornistrów, 

- prosimy o śledzenie strony internetowej 

szkoły, na której umieszczane są aktualne 

informacje, 

- ze względu na bezpieczeństwo uczniów 

prosimy, aby dzieci przychodziły do szkoły 

nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem  

   zajęć, 

- przypomnienie rodzicom uczniów 

dojeżdżających o konieczności zapoznania się 

z regulaminem dowozów i odwozów ( na 

stronie internetowej GZSziP), 

- osoby dojeżdżające do szkoły rowerem lub 

hulajnogą mają obowiązek zabezpieczenia 

swojego pojazdu ( nie przypinamy do bramy), 

- wszystkie sprawy należy najpierw kierować 

do wychowawców, 

- każdą zmianę adresu należy zgłosić do 

sekretariatu szkoły. 

2.  Omówienie wyników dyd.-wychowawczych i 

spraw klasowych 
14.11-18.11. 

2022r. 

 

3.  Omówienie wyników dyd.-wychowawczych 

za I półrocze 
30.01-3.02.2023r.  

4.  Omówienie wyników dydaktyczno-

wychowawczych i spraw wynikających z 

życia klasy. 

17.04-21.04. 

2023 r. 

 

5.  Omówienie wyników dydaktyczno-

wychowawczych i spraw wynikających z 

życia szkoły  

i podanie informacji dotyczącej ocen na 

koniec roku szkolnego. 

5.06-7.06.2023 r.   

 

W razie konieczności dyrektor szkoły lub nauczyciel wychowawca może 

zwołać dodatkowe zebranie z rodzicami.  


