TERMINY I TEMATYKA ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TERMIN SPOTKANIA

Wrzesień

PROWADZĄCY

TEMATYKA



Dyrektor
Wychowawcy
Informatyk











Październik

Dyrektor
Pedagog szkolny
pracownik PPP
Wychowawcy
Nauczyciele
przedmiotów

lub









Zapoznanie
rodziców
z
kalendarzem
roku
szkolnego
2020/2021
Zapoznanie
z
wymaganiami
edukacyjnymi
Przedstawienie „Rocznego Planu
Pracy Szkoły” (główne kierunki i
zadania do realizacji)
Przedmiotowe ocenianie
Wybór
rad
oddziałowych
i
przedstawicieli do Rady Rodziców
Informacja
o
dobrowolnym
ubezpieczeniu dzieci
Zebranie oświadczeń od rodziców o
sposobie odbierania dzieci ze
szkoły, o uczęszczaniu dziecka na
religię/etykę,
o
konieczności
przyjmowania leków (jeśli zachodzi
taka konieczność)
Zasięgnięcie opinii na temat
propozycji
dodatkowych
dni
wolnych od zajęć dydaktycznych
Zagrożenie
cyberprzemocą
–
procedury
postępowania
/pedagogizacja/
Co powoduje niepowodzenia
szkolne? Jak im zaradzić, będąc
„dobrym rodzicem”? –
pedagogizacja rodziców
Zebrania klasowe: informacje o
postępach w nauce i zachowaniu
uczniów
Zapoznanie z planem pracy
wychowawcy klasy
Zaplanowanie wycieczek
Zebranie dobrowolnych deklaracji
wpłat na Radę Rodziców
Spotkanie logopedy z rodzicami
uczęszczającymi na zajęcia

logopedyczne
Listopad

Luty

Dyrektor
Nauczyciele
przedmiotów

Dyrektor
Wychowawcy klas
Nauczyciele
przedmiotów







Marzec

Wychowawcy
Nauczyciele
Pedagog





Kwiecień

Wychowawcy
Pedagog






Maj

Wychowawcy
Nauczyciele
przedmiotów






Spotkania z wychowawcami i
nauczycielami przedmiotów –
omówienie postępów i osiągnięć
uczniów
Omówienie wyników w nauce i
zachowaniu za I półrocze roku
szkolnego 2020/2021
Omówienie frekwencji i
problematyki wychowawczej
Jak pomóc dziecku pokonać stres
szkolny? / pedagogizacja /
Respektowanie
uczuć
dziecka
krokiem
do
zrozumienia
i
współpracy z nim/pedagogizacja/
Zapoznanie rodziców klasy VIII z
procedurami egzaminu
ósmoklasisty
Bieżące ocenianie, frekwencja,
zachowanie – wychowawcy klas
Zapoznanie rodziców uczniów klasy
VIII w ramach preorientacji
zawodowej z ofertą szkół
ponadpodstawowych
Bieżące ocenianie, frekwencja,
zachowanie – wychowawcy klas
Konsultacje indywidualne
pedagoga i logopedy z rodzicami
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Informacja o przewidywanych
ocenach niedostatecznych oraz
propozycji nagannej oceny
zachowania
Propozycje ocen z zajęć
edukacyjnych oraz zachowania za
rok szkolny 2018/2019
Sprawy bieżące

UWAGA:




Każdy drugi czwartek miesiąca jest dniem otwartym.
Tematyka i termin spotkań może ulec zmianie, co jest uzależnione od propozycji rodziców i aktualnej sytuacji.
W związku z epidemią koronawirusa dopuszcza się również kontakty online.

