
Terminy zebrań z rodzicami  godzina 18.00 
Data/ dzień Oddziały / tematyka 

03.09.2019 r. 
(wtorek) 

Klasy I/ wybory rad oddziałowych, wymagania 

edukacyjne, Szkolny program adaptacyjny 

Godzina 17.00 
 

 

 

 

09.09.2019r.  
(poniedziałek) 

Spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów 

zapisanych do świetlicy. Stołówka szkolna. 
Klasy II-V/ wybory rad oddziałowych, wymagania 

edukacyjne, zmiany w Statucie w tym szczegółowe 

omówienie zasad oceniania., plan pracy szkoły, 

przedstawienie Szkolnego Programu Adaptacyjnego 

dla klas IV, Programu poprawy efektywności 

kształcenia omówienie systemowych działań 

dotyczących bezpieczeństwa w tym również 

realizacji Projektu edukacyjnego Szkoła wolna od 

hejtu i cyberprzemocy. 

10.09.2019 r. 
(wtorek) 

Klasy VI-VIII/ wybory rad oddziałowych, 

wymagania edukacyjne, zmiany w Statucie 

szczegółowe omówienie zasad oceniania, plan pracy 

szkoły, Programu poprawy efektywności kształcenia 

omówienie systemowych działań dotyczących 

bezpieczeństwa w tym również realizacji Projektu 

edukacyjnego Szkoła wolna od hejtu i 

cyberprzemocy. 

24.09.2019 r. 
(wtorek) 

Klasy VIII - spotkanie wychowawców z uczniami i 

rodzicami  kl. VIII w celu  zapoznania ich z 

możliwymi sposobami dostosowania warunków i 

form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

oraz  poinformowania rodziców uczniów o trybie 

ustalania proponowanych dostosowań. Informacja o 

harmonogramie egzaminów wewnętrznych, 

dodatkowych zajęciach. 

Godzina 17.00 

12.11.2019 r 
(wtorek) 

Warsztaty dla rodziców 
Klasy I-VIII zebrania z rodzicami- wychowawcy, 

indywidualne spotkania z rodzicami- wszyscy 

nauczyciele 

10.12.2019 r  
(wtorek)                                                             

Klasy I-V  zebrania z rodzicami 

poinformowanie rodziców o zagrożeniach 

ocenami ndst, nagannymi, 

nieklasyfikowaniem. Sprawy bieżące 

wynikające wigilii oddziałowych. 

Klasy I-VIII indywidualne spotkania lub   zebrania z 

rodzicami poinformowanie rodziców o zagrożeniach 

ocenami ndst, nagannymi, nieklasyfikowaniem. 

Wszyscy nauczyciele 

07.01.2020 r 
(wtorek) 

Klasy I-V wywiadówki śródroczne. Podsumowanie 

I półrocza 

09.01.2020 r 
(czwartek) 

Klasy VI- VIII wywiadówki śródroczne. 

Podsumowanie I półrocza 

17.03.2020 r 
(wtorek) 

Indywidualne spotkania z rodzicami nauczycieli klas 

I –VII, zebranie z rodzicami klas VIII, przekazanie 

informacji o procedurze egzaminu ósmoklasisty. 

25.05.2020 r 

Klasy I-VIII indywidualne spotkania lub   zebrania z 

rodzicami poinformowanie rodziców o zagrożeniach 

ocenami ndst, nagannymi, nieklasyfikowaniem. 

Wszyscy nauczyciele 

15.06.2020 r 
(wtorek) 

Klasy I-VIII wywiadówka roczna. Poinformowanie 

rodziców o przewidywanych ocenach rocznych. 

Podsumowanie roku szkolnego 

 


