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TEMATYKA
Tematyka zebrania.
1. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.
2. Zapoznanie z rocznym planem pracy
szkoły w roku szkolnym 2016/2017.
3. Zapoznanie ze Statutem i obowiązującymi
w szkole regulaminami i procedurami.
4. Przypomnienie praw i obowiązków uczniów
oraz ich rodziców.
5. Zapoznanie z ofertą zajęć pozalekcyjnych.

ODPOWIEDZIALNY
dyrektor;
wychowawcy;
nauczyciele;
Rada Rodziców

6. Zaplanowanie wycieczek oraz uroczystości
klasowych.
7. Ubezpieczenie uczniów.
8. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych
w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
9. Aktualizacja danych uczniów.
10. Wybory rad oddziałowych
i przedstawicieli Rady Rodziców.
11. Deklaracja rodziców w sprawie uczestnictwa
dzieci w programach : „Owoce i warzywa
w szkole”, „Mleko w szkole”.

27.10.2016

Tematyka zebrania.
1. Założenia szkolnego programu
wychowawczego i programu profilaktyki na
rok szkolny 2016/2017.
2. Diagnozy rozwoju uczniów i efektów
kształcenia-testy progowe.
3. Informacja o ocenach cząstkowych,
postępach ucznia, trudnościach w nauce
oraz możliwościach uzupełnienia braków.
4. Omówienie zachowania uczniów, obecności
uczniów na zajęciach, udziału w zajęciach
pozalekcyjnych.
5. Organizacja „Andrzejek” i „Mikołajek”.
6. Sprawy różne dotyczące danej klasy.

dyrektor;
wychowawcy;
pedagog

12.12.2016

Tematyka zebrania.
1. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi
na I semestr roku szkolnego oraz
możliwości uzupełnienia braków.
2. Informacje na temat zachowań uczniów
(uwagi, spostrzeżenia )
3. Informacje na temat absencji uczniów na
zajęciach.
4. Sprawy różne dotyczące danej klasy.

dyrektor;
wychowawcy

06.02.2017

Tematyka zebrania.
1. Podsumowanie pracy w pierwszym
semestrze roku szkolnego 2016/2017.

dyrektor
wychowawcy;
nauczyciele

2. Prezentacja wyników klasyfikacji śródrocznej
i analiza dla poszczególnych poziomów klas.
3. Analiza zachowania uczniów (mocne strony,
obszary wymagające poprawy).
4. Zabawa karnawałowa.

5. Sprawy różne dotyczące danej klasy.
23.03.2017

Tematyka zebrania.
1. Warsztaty dla rodziców – zagadnienia
pedagogiczno-psychologiczne.

dyrektor
wychowawcy

2. Informacja o ocenach cząstkowych, postępach
ucznia, trudnościach w nauce.

3. Informacje na temat zachowań uczniów
(uwagi, spostrzeżenia ).
4. Sprawy różne dotyczące danej klasy.
11.05.2017

Tematyka zebrania.
1. Zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
częściowe podsumowanie pracy
dydaktyczno-wychowawczej w roku
szkolnym 2016/2017.
2. Prezentacja osiągnięć uczniów w konkursach
przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

Zebrania z rodzicami rozpoczynają się o godz.16.30.

dyrektor
wychowawcy;
nauczyciele

