
Harmonogram spotkań z rodzicami 
w roku szkolnym 2017/2018 

w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku 
 
 

I  półrocze roku szkolnego 2017/2018 

 

Lp. Data Zakres spotkania  

1 

13.09.2017 

(środa) 

godz. 16.00 

Spotkania organizacyjne 

 nawiązanie współpracy z rodzicami 

 przedstawienie rodzicom planu pracy wychowawcy klasowego 

 informowanie rodziców o wymaganiach - WZO, PZO 

 zebranie  informacji dotyczących organizacji religii/etyki i  wdżr 

 dokonanie wyborów Oddziałowych Rad Rodziców  (3 rodziców) w kl.I 

 informowanie o wpłatach na RR, dobrowolne ubezpieczenie, T-shirty na zajęcia 

w-f, zwolnienie z ćwiczeń na zaj. w-f  

 Indywidualne kontrakty, rozmowy z wychowawcą 

→ Osoba odpowiedzialna: wychowawcy klas 

Czas: 45 min. - 60 min. 

2 

 22.11.2017 

(środa) 

godz. 16.00 

Spotkanie z wychowawcą. Ocenianie i zachowanie uczniów 

 przekazanie informacji na temat ocen  

 analiza frekwencji, zachowania, uwag pozytywnych/negatywnych 

 poinformowanie rodziców o zajęciach w ramach realizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej  

 dyskusja, pedagogizacja prow. przez wychowawcę / pedagoga / doradcę  

 sprawy różne (wpłaty na RR, imprezy szkolne, usprawiedliwienia) 

 rozmowy indywidualne 

→ Osoba odpowiedzialna: wychowawcy klas 

Czas: 45 min. - 60 min. 

UWAGA! 

W godzinach od 17.00 do 18.00 jest możliwość indywidualnych 

spotkań/konsultacji rodziców z nauczycielami uczącymi w danej klasie 

3 

Grudzień 

(na miesiąc przez 

klasyfikacją 

semestralną) 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE  INFORMACJI ZWIĄZANEJ Z  ZAGROŻENIAMI OCENĄ 

NIEDOSTATECZNĄ – KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z WYCHOWAWCĄ  

I NAUCZYCIELAMI 

 przekazanie rodzicom  informacji na temat przewidywanych ocen  

za I półrocze  oraz zagrożeń oceną niedostateczną (pisemnie) 

 analiza frekwencji uczniów, zachowanie, analiza uwag  

 rozmowy/konsultacje  indywidualne z wychowawcą, nauczycielami, 

pedagogiem 

→ Osoba odpowiedzialna: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog 

→ Możliwość organizacji przez wychowawców indywidualnych spotkań  



II  półrocze roku szkolnego 2017/2018 

Lp. Data  Zakres spotkania  

4 

13. 02.2018 

(wtorek) 

godz. 16.00 

Spotkanie z wychowawcą 

 przedstawienie rodzicom informacji z realizacji działań wychowawcy klasowego 

za I półrocze 

 przedstawienie wyników klasyfikacji za I półrocze: analiza wyników nauczania, 

frekwencja, zachowanie, efekty pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

(prezentacja multimedialna) 

 przekazanie informacji na temat kursów zawodowych (dla ZSZ i BS I ST.) 

 przekazanie informacji na temat praktyk zawodowych (dla technikum) 

 sprawy różne/rozmowy indywidualne 

 

→ Osoba odpowiedzialna: wychowawcy klas 

Czas: 45 min. 

 

5 

18.04.2018 

(środa) 

godz. 16.00 

Pedagogizacja rodziców -  temat ustalony zostanie w terminie późniejszym  

osoba odpowiedzialna: pedagog  

Czas: 30 min. 

Spotkanie z wychowawcą 

 przekazanie informacji na temat uzyskanych ocen cząstkowych, 

 analiza zachowania uczniów (na podstawie zapisów w dzienniczku uwag  

i obserwacji wychowawcy) 

 informacje na temat efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 dyskusja na temat pedagogizacji (ewentualnie warsztaty) 

 sprawy różne/rozmowy indywidualne 

→ Osoba odpowiedzialna: wychowawcy klas 

Czas: 45 min. 

 

UWAGA! 

W godzinach od 17.00 do 18.00 jest możliwość konsultacji rodziców  

z nauczycielami uczącymi w danym zespole klasowym  

6 

Maj  

(na miesiąc przed 

klasyfikacją 

roczną) 

DOTYCZY WYŁĄCZNIE  INFORMACJI ZWIĄZANEJ Z ZAGROŻENIAMI OCENĄ 

NIEDOSTATECZNĄ – KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z WYCHOWAWCĄ  

I NAUCZYCIELAMI 

 

 przekazanie  rodzicom informacji na temat przewidywanych ocen za II 

półrocze (w tym - zagrożeń oceną niedostateczną)  - spotkania  

i rozmowy indywidualne  

→ Osoba odpowiedzialna: wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog 

 

 
oprac. M. Wilimska                         Lidzbark, 8 września 2017 r.              zatwierdził 


