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SPOTKANIA Z RODZICAMI 
 

RODZAJ 

SPOTKANIA 

 

ADRESACI 

 

TEMATYKA 

 

PLANOWANY 

TERMIN 

 

ODPOWIEDZIALNY 

 

Spotkanie 
informacyjne  
 
 

Rodzice 
uczniów 
klas  
I - III 

 
1. Zapoznanie z koncepcją pracy 
szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą. 
 
2. Zapoznanie z zasadami 
oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów. 
 
3.Przedstawienie regulaminów 
szkoły, zasad i norm społecznych 
obowiązujących w szkole.  
 
4.Sprawy związane z organizacją 
pracy wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie. 
 

 
22. 09.2021 

 
Ernest Kłósek – 
dyrektor szkoły 
 
Wicedyrektor: 
M. Kaźmierzcak 

Rodzice 
uczniów 
klas  
IV - VIII 

 
1.Zapoznanie z koncepcją pracy 
szkoły: dydaktyczną, 
wychowawczą i opiekuńczą. 
 
2. Zapoznanie z zasadami 
oceniania, klasyfikowania  
i promowania uczniów. 
 
3.Przedstawienie regulaminów 
szkoły, zasad i norm społecznych 
obowiązujących w szkole.  
 
4.Sprawy związane z organizacją 
pracy wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie.  
 
5.Informacje dotyczące 
organizacji egzaminu 
ósmoklasisty – dotyczy klas VIII. 
 

 
23.09.2021 

 
Ernest Kłósek – 
dyrektor szkoły 
 
Wicedyrektorzy: 
Aleksandra Kozioł 
Piotr Lenort 

 
Spotkanie  
z wychowawcami 
w formie 
konsultacji 
indywidualnych 
 
Konsultacje 

Rodzice 
uczniów 
klas  
I - III 

 
1.Przedstawienie sytuacji 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie. 
 
2.Konsultacje z nauczycielami. 
 

 
11.11.2020 

 
Wicedyrektor: 
M. Kaźmierczak 

Rodzice    
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indywidualne 
z nauczycielami 
 

uczniów 
klas  
IV - VIII 

1.Przedstawienie sytuacji 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie. 
 
2.Konsultacje z nauczycielami. 
 

15-17.11.2021 
 
 
 

18.11.2021 

Wicedyrektorzy: 
Aleksandra Kozioł 
Piotr Lenort 

Konsultacje 
indywidualne 
z nauczycielami  
 
 
 

Rodzice 
uczniów 
klas  
I - III 

 
Konsultacje indywidualne  
z nauczycielami.  
 
 

 
8.12.2021 

 
Wicedyrektor: 
M. Kaźmierczak 
 

Rodzice 
uczniów 
klas  
IV - VIII 

 
Konsultacje indywidualne  
z nauczycielami, w szczególności 
dla rodziców uczniów 
zagrożonych ocenami 
niedostatecznymi na I półrocze. 
 

 
9.12.2021 

 
Wicedyrektorzy: 
Aleksandra Kozioł 
Piotr Lenort 

 
Spotkanie  
z wychowawcami 
 

Rodzice 
uczniów 
klas  
I - III 

 
1.Omówienie wyników 
klasyfikacji za I półrocze. 
 
2.Omówienie realizacji planu 
wychowawczo-profilaktycznego 
klasy. 

 
26.01.2022 

 
Wicedyrektor: 
M. Kaźmierczak 

Rodzice 
uczniów 
klas  
IV - VIII 

 
1.Omówienie wyników 
klasyfikacji za I półrocze. 
 
2.Omówienie realizacji planu 
wychowawczo-profilaktycznego 
klasy. 

 
27.01.2022 

 
Wicedyrektorzy: 
Aleksandra Kozioł 
Piotr Lenort 

Spotkanie  
z wychowawcami 
 
Konsultacje 
indywidualne 
z nauczycielami 

Rodzice 
uczniów 
klas  
I - III 

 
1.Przedstawienie sytuacji 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie. 
 
2.Konsultacje z nauczycielami. 

 
16.03.2022 

 
Wicedyrektor: 
M. Kaźmierczak 

Rodzice 
uczniów 
klas  
IV - VIII 

 
1.Przedstawienie sytuacji 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie. 
 
2.Konsultacje z nauczycielami. 

 
17.03.2022 

 
Wicedyrektorzy: 
Aleksandra Kozioł 
Piotr Lenort 

Spotkanie  
z wychowawcami 
 
Konsultacje 
indywidualne 
z nauczycielami 

Rodzice 
uczniów 
klas  
I - III 

 
1. Przedstawienie sytuacji 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie w II 
półroczu.. 
 
2.Omówienie realizacji planu 
wychowawczo-profilaktycznego 
klasy. 

 
11.05.2022 

 
Wicedyrektor: 
M. Kaźmierczak 
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3.Konsultacje z nauczycielami. 

Rodzice 
uczniów 
klas  
IV - VIII 

 
1. Przedstawienie sytuacji 
dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej w klasie w II 
półroczu.. 
 
2.Omówienie realizacji planu 
wychowawczo-profilaktycznego 
klasy. 
 
3. Konsultacje indywidualne  
z nauczycielami, w szczególności 
dla rodziców uczniów 
zagrożonych niepromowaniem.  

 
12. 05.2022 

 
Wicedyrektorzy: 
Aleksandra Kozioł 
Piotr Lenort 

 
 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI 
1. ZEBRANIA OGÓLNOSZKOLNE 

 wymiana informacji na temat planów szkoły, głównych kierunków rozwoju, 
 informacja na temat głównych działań dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych, 
 pedagogizacja rodziców. 

 
2. SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI 

 informacje na temat działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
 wspólne ustalenia działań opiekuńczych oraz działań związanych z realizacją programu 

wychowawczo – profilaktycznego klasy, 
 informacje na temat osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych w klasie, 
 pedagogizacja rodziców - podejmowanie problematyki dotyczącej zespołu klasowego. 

 
3. KONSULTACJE INDYWIDUALNE 

 możliwość spotkania rodziców ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie, 
 możliwość spotkania rodziców z pedagogiem, psychologiem – porady, konsultacje. 

 
4. DZIENNIK ELEKTRONICZNY 

 monitorowanie przez rodziców postępów w nauce i zachowaniu ucznia przy pomocy  
e-dziennika, 

 korespondencja poprzez e-dziennik. 
 

5. KONTAKTY DYREKCJI I RADY PEDAGOGCZNEJ Z RADĄ RODZICÓW 
 opracowywanie wspólnych integralnych planów dotyczących działalności szkoły, 
 dokonywanie wspólnej oceny działalności szkoły. 

 
6. OGRANIZACJA WSPÓLNYCH IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH I KLASOWYCH 

 
7. INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY 

 
8. KORESPONDENCJA LISTOWNA 

 
9. KONTAKTY TELEFONICZNE  


