
Terminarz spotkań z rodzicami  w roku szkolnym 2018/2019 
(załącznik nr 4) 

 

 

 

 

 

6 IX 

2018 

 

 

1. Zapoznanie rodziców  (prawnych opiekunów) z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

i przepisami prawa szkolnego (min. Statut, Procedura zwalniania z zajęć wf, Procedura organizowania dyskotek 
szkolnych, Procedura udzielania pomocy pp). Wskazanie miejsc, w których udostępnione są wyżej wymienione 

dokumenty: strona internetowa szkoły,  pokój nauczycielski, biblioteka szkolna. 

2. Przedstawienie / przypomnienie  zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego. (odbiór loginów  

i haseł rodzice potwierdzają podpisem - loginy i hasła do odebrania u administratora dziennika - p. A. Zima) 

3. Angażowanie rodziców do pracy w oddziałowej Radzie Rodziców i Radzie Rodziców (Przeprowadzamy 

wybory tajne. Karty do głosowania i wzór protokołu do odebrania u E. Kamińskiej). 

4. Przekazanie informacji na temat zasad udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych  

z biblioteki. (Rodzice potwierdzają podpisem, że zostali zapoznani z dokumentem.)  

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania do życia w rodzinie przekazują wychowawcom  klas IV -VIII  

informacje na temat realizacji zajęć. Wychowawcy informacje te przekazują rodzicom uczniów. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia doradztwa zawodowego przekazuje wychowawcom  klas VII -VIII  informacje 
na temat realizacji zajęć. Wychowawcy informacje te przekazują rodzicom uczniów. 

7. Aktualizacja danych adresowych: adres zamieszkania, adres zameldowania - wprowadzenie zmian  

do dzienników i arkuszy ocen  

8. Pozyskanie propozycji rodziców do planu pracy wychowawcy (propozycje uczniów pozyskujemy  

na  pierwszej godzinie wychowawczej) 

 

 

 

15 XI 

2018 
dotyczy 

klas I a, b,  

klas IV a, b, 

c, d 

 

 

 

 

 

 

22 XI 

2018 
dotyczy 

klas I d, e  

klas IV  e, f, 

g, h 

oddziału 

przedszkolne

go  

oraz klas II - 

VIII 

 

1.Informacja o osiągnięciach uczniów.  

2.Pedagogizacja rodziców.  

3.Spotkanie  rodziców uczniów kl. I a, b  o godz. 16.30 w stołówce szkolnej z: 

- pedagogami i psychologiem na temat: „Adaptacja w środowisku szkolnym”, „Przyczyny niepowodzeń 
szkolnych wynikających z trudności w czytaniu i pisaniu – możliwości pomocy”, 

- logopedami p. J. Olech,p. B. Brzozowską – Futyma na temat: „Pomoc logopedyczna uczniom SP 7”, 

-  pielęgniarką szkolną p. J. Skorupską  

4. Spotkanie  rodziców uczniów kl. IV a, b, c, d o godz. 17.30 w stołówce szkolnej z: 

- pedagogiem na temat: „Adaptacja w środowisku szkolnym”, „Przyczyny niepowodzeń szkolnych wynikających 

z trudności w czytaniu i pisaniu – możliwości pomocy”, 

- logopedą p. J. Olech na temat: „Pomoc logopedyczna uczniom SP 7”; 

- pielęgniarką szkolną p. J. Skorupską 

 

 

1.Informacja o osiągnięciach uczniów.  

2. Pedagogizacja rodziców.  

3.Spotkanie  rodziców uczniów kl. I d, e o godz. 16.30 w stołówce szkolnej z: 

- pedagogamii psychologiem na temat: „Adaptacja w środowisku szkolnym”, „Przyczyny niepowodzeń 
szkolnych wynikających z trudności w czytaniu i pisaniu – możliwości pomocy”, 

- logopedami p. J. Olech, p. B. Brzozowską - Futyma na temat: „Pomoc logopedyczna uczniom SP 7”, 

-  pielęgniarką szkolną p. J. Skorupską 

4. Spotkanie  rodziców uczniów kl. IV  e, f, g, h o godz. 17.30 w stołówce szkolnej z: 

- pedagogiem na temat: „Adaptacja w środowisku szkolnym”, „Przyczyny niepowodzeń szkolnych wynikających 

z trudności w czytaniu i pisaniu – możliwości pomocy”, 

- logopedą p. J. Olech na temat: „Pomoc logopedyczna uczniom SP 7”; 

- pielęgniarką szkolną p. J. Skorupską 

 

 

7 II 

2019 

 

1. Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze. 

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania do życia w rodzinie przekazują wychowawcom  klasy IV - VIII  

informacje na temat realizacji zajęć. Wychowawcy informacje te przekazują rodzicom uczniów. 

3. Pedagogizacja rodziców. 

4.  Spotkanie  rodziców uczniów kl. VIII z dyrektorem szkoły na temat procedur przebiegu egzaminu 
ósmoklasisty. 

 

11 IV 

2019 

1.Informacja o postępach edukacyjnych uczniów w kl. I-VIII 

2. Pedagogizacja. 

3. Ustalenie  harmonogramu działań dotyczących  zakończenia szkoły przez uczniów klas ósmych. 

 

 


