
  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

PZSP OLSZANKA 

 

Lp. 

 

 

Data 

 

Tematyka spotkania 

 

Osoby odpowiedzialne 

1.  19.09.2016 r. 

godz. 17 00 

(poniedziałek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie ogólne dla rodziców uczniów wszystkich klas PSP i PG: 

 Powitanie rodziców, przedstawienie najważniejszych informacji na temat 

funkcjonowania placówki 

 Sprawozdanie przewodniczącej Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 

2016/2017 

 Sprawozdanie Dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w 

roku szkolnym 2016/2017 

 Zapoznanie z planem pracy PZSP w roku szkolnym 2016/2017 

Spotkanie z rodzicami w klasach 

 Zapoznanie z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów  

 Wybór klasowych RR i przedstawiciela do Szkolnej RR 

 Zatwierdzenie planów pracy wychowawczej danej klasy i planu profilaktyki 

szkoły 

 Sprawy różne 

 

Dyrektor 

 

Przedstawiciel RR 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

2.  17.10. 2016 r. 

godz. 17 00 

(poniedziałek) 

Spotkanie z rodzicami w klasach. 

 Omówienie wyników nauczania i zachowania 

 Pedagogizacja rodziców wg. planu wychowawcy klasowego 

 Sprawy bieżące 

Nauczyciele, pedagog 

3.  21.11.2016 r. 

godz. 17 00 

(poniedziałek) 

 

 

Spotkanie z rodzicami w klasach: 

 Spotkanie rodziców kl. III gimnazjum z przedstawicielem PPP w Grodkowie nt. 

,,Przyszłość mojego dziecka-wybór zawodu” 

 Pozostałe klasy: pedagogizacja rodziców według planu pracy wychowawcy 

 Sprawy bieżące 

 

Wicedyrektor 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy  



4.  19.12.2016 r. 

godz. 17 00 

(poniedziałek) 

 

Spotkanie z rodzicami w klasach 

 Jasełka dla rodziców  

 Omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów 

  Poinformowanie rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną 

 Przedstawienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach 3. 

 Sprawy bieżące 

 

 

 

Wychowawcy klas 

5.  30.01.2017 r. 

godz. 17 00 

(poniedziałek)  

 Omówienie wyników klasyfikacji za I półrocze  

 Sprawy bieżące 

Dyrektor 

Wychowawcy klas 

6.  20.03.2017 r. 

godz. 17 00 

(poniedziałek) 

 

Spotkanie z rodzicami w klasach 

 Sprawozdanie Dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w I 

półroczu  roku szkolnego 2016/2017 

 Omówienie procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 

  Przedstawienie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego w klasach 3. 

 Sprawy bieżące 

 

Wychowawcy klas 

7.  24.04.2017 r. 

godz.17.00- 18.30 

(poniedziałek) 

 

Konsultacje Wszyscy nauczyciele, 

pedagog 

8.  15.05.2017 r. 

godz. 17 00 

(poniedziałek) 

 

Spotkanie z rodzicami w klasach: 

 Omówienie wyników nauczania i zachowania 

 Poinformowanie rodziców o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną 

 Pedagogizacja rodziców wg. planu 

 Sprawy bieżące 

 

Wychowawcy klas 

Wszyscy nauczyciele są do dyspozycji rodziców podczas wywiadówek  

od godziny 17.00 do godziny 19.00. 

Dodatkowe spotkania indywidualne z nauczycielami proszę uzgadniać telefonicznie:  

 77 4 12 97 17, 77 4 12 96 02 lub kom. 512 361 198 

Pedagog pełni dyżur we wtorek  od godz. 15.00-16.00. 
Olszanka, 31.08.2016 r. 

 

 

 

 

 



 
PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

PP OLSZANKA 

 

Lp. 

 

Data 

 

Tematyka spotkania 

 

Osoby odpowiedzialne 

1 05.09.2016 r. 
godz. 16 30 

(poniedziałek) 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Olszance 

 Zapoznanie z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej  

( przedstawienie rodzicom propozycji wycieczek, ustalenie miejsca i terminu) 

 Wybór RR i przedstawiciela do Szkolnej RR 

 Sprawy różne 

Dyrektor 
Wychowawcy 

2 21.11.2016 r. 

godz. 16.00 

(poniedziałek)
 

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Olszance 

 Przedstawienie informacji na temat diagnozy wstępnej 

 Konsultacje indywidualne 

Wychowawcy 

3 24.04.2017 r. 

godz. 16 00 

(poniedziałek)
 

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Olszance 

 Przekazanie informacji o gotowości szkolnej dzieci urodzonych w roku 2011 

 Sprawozdanie z pracy przedszkola  

Wychowawcy 

 

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

PP KRZYŻOWICE 

 

Lp. 

 

Data 

 

Tematyka spotkania 

 

Osoby odpowiedzialne 
1 05.09.2015 r. 

godz. 15.30
 

(poniedziałek) 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Krzyżowicach 

 Zapoznanie z planem pracy wychowawczej i profilaktycznej  

 ( przedstawienie rodzicom propozycji wycieczek, ustalenie miejsca i terminu) 

 Wybór RR i przedstawiciela do Szkolnej RR 

 Sprawy różne 

Dyrektor 

Wychowawcy 

2 21.11.2016 r. 

godz. 15.00 

(poniedziałek)
 

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Krzyżowicach 

 Przedstawienie informacji na temat diagnozy wstępnej 

 Konsultacje indywidualne 

Wychowawcy 

3 24.04.2017 r. 
godz. 15 00 

(poniedziałek)
 

 

Spotkanie ogólne dla rodziców dzieci PP w Krzyżowicach  

 Przekazanie informacji o gotowości szkolnej dzieci urodzonych w roku 2010 

 Sprawozdanie z pracy przedszkola  

Wychowawcy 

Olszanka, 31.08.2016 r. 


