Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach
w roku szkolnym 2017/2018

Termin

Wrzesień 2017 r.

Wrzesień/październik 2017 r.

Listopad 2017 r.
Grudzień 2017 r.
Styczeń 2018 r.

Marzec 2018 r.

Kwiecień 2018 r.

Forma

Cel spotkania


Zapoznanie ze zmianami w związku z reformą oświaty.

Spotkanie rodziców z Dyrektorem szkoły i wychowawcami



Zapoznanie z dokumentami szkoły.

klas



Kalendarz roku szkolnego 2017/2018



Wybory do Rad Oddziałowych, wybory przedstawicieli do Rady Rodziców.



Wybór przewodniczącego, sekretarza, skarbnika RR, wybory komisji.



Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018.



Sprawy bieżące.



Spotkanie wychowawców i nauczycieli uczących w danych klasach z rodzicami.



Omówienie bieżących problemów i wyników monitorowania osiągnięć uczniów.



Powiadomienia o przewidywanych ocenach z przedmiotów i z zachowania na I semestr roku szkolnego 2017/2018.



Sprawy bieżące.



Przedstawienie wyników klasyfikacji za I półrocze 2017/2018r.



Organizacja zabawy choinkowej.



Promocja szkoły.



Spotkanie integracyjne rodziców przyszłych uczniów szkoły z Dyrektorem szkoły.



Udział w zajęciach otwartych, poznanie pracy szkoły.



Prelekcja dla rodziców.



Spotkanie rodziców z wychowawcami klas – przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania, zachowania.



Ostatnie spotkanie przed klasyfikacją roczną. Poinformowanie o przewidywanych ocenach końcoworocznych

Spotkanie Dyrektora z przedstawicielami Rady Rodziców.

Spotkania klasowe i indywidualne
Spotkania

indywidualne

rodziców

z

nauczycielami

poszczególnych przedmiotów
Spotkanie ogólne i klasowe

„Dni otwarte szkoły”

Spotkania klasowe i indywidualne
Konsultacje indywidualne (lub klasowe)

Maj/czerwiec 2018 r.

z rodzicami - wychowawcy ustalają sami według potrzeb

z przedmiotów i zachowania, szczególnie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz nieodpowiednimi i nagannymi

(dla całej klasy bądź dla niektórych rodziców).

z zachowania.



W ciągu całego roku szkolnego rodzice mogą konsultować się z wychowawcą i uczącymi w sprawie postępów dziecka - w terminach ustalonych konsultacji, telefonicznie bądź po
wcześniejszym ustaleniu terminu oraz mogą być wzywani na wizytę do szkoły przez wychowawcę, nauczycieli i Dyrektora szkoły.

Wrzesień 2017-czerwiec 2018 r.


Udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, środowiskowych itp. zgodnie z planem pracy wychowawczej danej klasy oraz planem pracy szkoły

