
HARMONOGRAM I TEMATYKA ZEBRA Ń Z RODZICAMI  
rok szkolny 2015/2016 

 
Termin spotkania Prowadzący Tematyka 

01.10.2015 
godz.1700 

Dyrekcja, 
wychowawcy, 
nauczyciele 

1) Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 
2015/2016. 

2) Przedstawienie Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu 
Szkół w Świdnicy na lata 2015 – 2020 oraz rocznego planu 
pracy ( główne kierunki i zadania do realizacji). 

3) Zapoznanie z WSO, Statutem Szkoły, Programem 
wychowawczym, Programem profilaktyki. 

4) Wymaganiach edukacyjne niezbędne do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen 
klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów - 
przedmiotowe systemy oceniania. 

5) Informacja zwrotna dot. pracy ucznia i jej efektów. 
6) Wybór rady rodziców i rad oddziałowych. 
7) Ubezpieczenie NNW uczniów oraz podanie numeru konta 

Rady Rodziców. 
8) Informacje dotyczące działających w szkole kół 

zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i 
specjalistycznych. Procedury pracy w zakresie rozpoznawania 
i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych ucznia. 

9) Zapoznanie rodziców klas II gimnazjum z warunkami 
realizacji projektu edukacyjnego, podanie propozycji tematów 
projektów.  

10) Przekazanie informacji o zorganizowanej w szkole pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. 

11) Przekazanie informacji o składaniu podań do dyrekcji szkoły 
dotyczących zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, religii, 
wdż. 

12) Diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów, przedstawienie 
propozycji planu wychowawczego klasy. 

13) Część profilaktyczna:  Wiem, co mam w plecaku. – kl. 1 – 6 
SP 

05.11.2015 
godz.1700 

 

 

 

 

 

godz.1800 

 

Wychowawcy 
 
 
 
 
 
 

Logopeda 
 

Pedagog 
 

Nauczyciele 

1) Spotkania z wychowawcami informujące o ocenach 
cząstkowych, frekwencji, zachowaniu. 

2) Omówienie wyników testów diagnozujących – testy „na 
starcie” (kl. 4 SP i kl. I G). 

3) Część profilaktyczna dot. zdrowego żywienia, wpływu 
aktywności fizycznej  na zdrowie - program Zachowaj 
równowagę. 

4) Spotkanie logopedy z rodzicami dzieci uczęszczających na 
terapię. 

5) Spotkanie pedagoga z rodzicami uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.  

6) Indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów. 
17.12.2015 Wychowawcy 1)  Propozycje ocen z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania za I 



godz.1700 półrocze roku szkolnego 2015/2016. 
2)  Podanie informacji o propozycjach ocen niedostatecznych z 
zajęć edukacyjnych oraz nagannych ocenach z zachowania – 
przedstawienie programów naprawczych.) 
3)  Część profilaktyczna: Lubuskie bez dopalaczy. 

04.02.2016 
godz.1700 

Wychowawcy 1) Omówienie wyników w nauce i zachowaniu za I półrocze roku 
szkolnego 2015/2016. 

2) Omówienie frekwencji i problematyki wychowawczej. 
17.03.2016 

godz.1700 
Wychowawcy 1) Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu 

uczniów. 
2) Sprawy bieżące. 
3) Zapoznanie rodziców uczniów klasy 6 SP i III G  z 

procedurami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.  
14.04.2016 

godz.1700 
Wychowawcy 

 
 
 
 
 

Pedagog 

1) Przypomnienie zapisów WSO dotyczących promocji, 
przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, 
klasyfikacyjnych.  

2) Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu 
uczniów. 

3) Sprawy bieżące, klasowe wycieczki. 
4) Rozmowa z rodzicami uczniów kl. III G na temat wyboru 

dalszej ścieżki edukacyjnej w ramach realizacji Programu 
doradztwa zawodowego, udział przedstawiciela Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

19.05.2016 
godz.1700 

 

godz.1800 

 
 

 
Wychowawcy  

 

1)  Dziękujemy Wam Mamo i Tato! ( w ramach zebrania z 
rodzicami prezentacja talentów i pasji uczniów oraz promocja kół 
przedmiotowych ). 
2)  Ocena klasy po roku pracy, efekty realizacji planu 
wychowawczego klasy. 
3)  Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz 
o propozycji oceny zachowania. 

11.06.2016 
godz.1000 

 

Dyrekcja,  
wszyscy 

nauczyciele 

5. Piknik rodzinny dla dzieci i dorosłych Mam talent w ramach 
Roku Otwartej Szkoły – prezentacja pasji i talentów uczniów, 
konkursy wiedzy, sportowe zabawy integrujące społeczność 
szkolną i lokalną. 

Ze względów organizacyjnych terminy spotkań i zebrań mogą ulec zmianie. 

                                                                                                                        Zatwierdzam: 

                                                                                                        Jerzy Piotrowski –  
                                                                                              dyrektor Zespołu Szkół 

 im. Jana Pawła II w Świdnicy 

 

 


