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Załącznik do Procedury kontaktów z rodzicami 
 

 
Harmonogram spotkań z rodzicami 

w roku szkolnym 2017/20118 
 

Zebranie z rodzicami uczniów klas  0-VII. 
(ogólne z dyrektorem szkoły i klasowe z wychowawcami) 
 
Tematyka: 
- BHP w szkole i poza szkołą, regulaminy pomieszczeń szkolnych. 
- Przedstawienie dokumentów regulujących pracę w szkole (WZO- 
kryteria ocen z zachowania i przedmiotów nauczania, statut szkoły). 
- Przedstawienie i zatwierdzenie planów: wychowawczego i imprez 
klasowych. 
- Plan wycieczek. 
- Podstawa programowa. 
- Kalendarz roku szkolnego. 
- Wybory do Rady Rodziców. 
- Ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły ( zmiana 
obuwia, zajęcia pozalekcyjne ) 
- Sposób zwalniania z lekcji przed upływem czasu przewidzianego               
w tygodniowym planie nauczania. 
- Organizacja życia klasy. 
- Ubezpieczenie od NNW. 
- Inne, wg potrzeb.  
 

19 września 2017 r . 
 

Zebranie wychowawców z rodzicami. 
Konsultacje z nauczycielami. 
Informacja o wynikach nauczania, postępach i sposobach radzenia   
sobie z trudnościami w nauce.  

8 listopada 2017 r. 
godz. 13.00-15.00 kl. 0-III 
godz. 15.30- 17.30 kl. IV-
VII  

Wpis do dziennika ołówkiem przewidywanych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć oraz przewidywanych ocen zachowania. 
 
Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia informują uczniów i 
wpisują do dziennika cyfrą przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne 
z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych.  
Wychowawca klasy informuje uczniów i wpisuje ołówkiem ocenę 
zachowania. 
Fakt poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach nauczyciele 
potwierdzają w dzienniku na stronie osiągnięć ucznia wpisem „W dniu 
..... poinformowano uczniów o przewidywanych (ocenach śródrocznych 
lub o ocenach rocznych)". Wychowawca klasy dokonuje wpisu o 
poinformowaniu uczniów o ocenach zachowania na stronie – ocena 
zachowania. 
 
 
 
 
 

6 grudnia 2017 r. 
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Pisemne powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych dla 
niego ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych i 
przewidywanej ocenie zachowania. 
 
Informacja dla rodziców sporządzona jest w formie wykazu ocen ze 
wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania. Wykaz ocen 
przekazywany jest przez ucznia rodzicom w trybie przewidzianym w 
ust. 3. Statutu Szkoły. Podpisany przez rodziców wykaz ocen uczeń 
zwraca wychowawcy klasy w terminie dwóch dni. 
 
W przypadku przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie 
niedostatecznej i przewidywanej rocznej negatywnej ocenie 
klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca klasy sporządza pisemne 
zawiadomienie i skutecznie informuje rodziców ucznia o ocenach 
niedostatecznych w jeden z wymienionych sposobów: 
1) na zebraniu rodziców, 
2) przekazując zawiadomienie za pośrednictwem ucznia (uczeń 
potwierdzoną kopie i zwraca wychowawcy), 
3) wysyłając zawiadomienie pocztą – listem poleconym. 
5. Kopię zawiadomienia o ocenach niedostatecznych, potwierdzoną 
podpisem rodziców, wychowawca przekazuje Dyrektorowi w terminie 
5 dni od momentu przekazania jej rodzicom. 
 

do 8 grudnia 2017 r. 
 

Konsultacje z nauczycielami. 13 grudnia 2017 r.  
Zebranie wychowawców klas 0-VII z rodzicami. 
Informacja o wynikach w nauce, przekazanie kartek z wystawionymi 
ocenami 

18 stycznia 2018 r. 

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły. 
Podsumowanie pracy w I semestrze. 
Szkolenie dla rodziców. 
 

 
18 stycznia 2018 r. 

 

Zebranie wychowawców klas 0-VII z rodzicami. 
Konsultacje z nauczycielami. 
Informacja o wynikach nauczania, postępach i sposobach radzenia   
sobie z trudnościami w nauce. 

08 marca 2018 r. 
godz. 13.00-15.00 kl. 0-III 
godz. 15.30- 17.30 kl. IV-

VII   

Wpis do dziennika ołówkiem przewidywanych ocen 
klasyfikacyjnych z zajęć oraz przewidywanych ocen zachowania. 
 
Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia informują uczniów i 
wpisują do dziennika cyfrą przewidywane dla nich oceny klasyfikacyjne 
z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych.  
Wychowawca klasy informuje uczniów i wpisuje ołówkiem ocenę 
zachowania. 
Fakt poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach nauczyciele 
potwierdzają w dzienniku na stronie osiągnięć ucznia wpisem „W dniu 
..... poinformowano uczniów o przewidywanych (ocenach 
śródrocznych lub o ocenach rocznych)". Wychowawca klasy dokonuje 
wpisu o poinformowaniu uczniów o ocenach zachowania na stronie – 
ocena zachowania 
 

15 maja 2018 r. 
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Pisemne powiadomienie rodziców ucznia o przewidywanych dla 
niego ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych i 
przewidywanej ocenie zachowania. 
 
Informacja dla rodziców sporządzona jest w formie wykazu ocen ze 
wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania. Wykaz ocen 
przekazywany jest przez ucznia rodzicom w trybie przewidzianym w 
ust. 3. Statutu Szkoły. Podpisany przez rodziców wykaz ocen uczeń 
zwraca wychowawcy klasy w terminie dwóch dni. 
 
W przypadku przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie 
niedostatecznej i przewidywanej rocznej negatywnej ocenie 
klasyfikacyjnej z zachowania wychowawca klasy sporządza pisemne 
zawiadomienie i skutecznie informuje rodziców ucznia o ocenach 
niedostatecznych w jeden z wymienionych sposobów: 
1) na zebraniu rodziców, 
2) przekazując zawiadomienie za pośrednictwem ucznia (uczeń 
potwierdzoną kopie i zwraca wychowawcy), 
3) wysyłając zawiadomienie pocztą – listem poleconym. 
5. Kopię zawiadomienia o ocenach niedostatecznych, potwierdzoną 
podpisem rodziców, wychowawca przekazuje Dyrektorowi w terminie 
5 dni od momentu przekazania jej rodzicom. 
 

do 18 maja 2018 r. 

Konsultacje z nauczycielami. 23 maja 2018 r. 
Zebranie wychowawców klas 0-VII z rodzicami. 
Informacja o wynikach w nauce. 20 czerwca 2018 r. 

Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły  
Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018 
 

20 czerwca 2018 r. 

  
 

Wszystkie spotkania odbywają się w ustalonych terminach. 

W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną 
poinformowani przez wychowawców. Dopuszcza się tez możliwość zwołania spotkań w trybie 
pilnym. 
W ustalonych terminach  konsultacji z rodzicami i zebrań z wychowawcami klas dyżur pełnią 
wszyscy nauczyciele przedmiotów. 
 
 
 


