
Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji nauczycielskich 

w roku szkolnym 2016/2017 

DATA 
UCZESTNICY SPOTKANIA – 
RODZICE UCZNIÓW KLAS: 

GODZINA TEMATYKA SPOTKAŃ 
PROWADZĄCY 

SPOTKANIE 
UWAGI 

 22 września 
(czwartek)  
 

I technikum, 
I zasadniczej szkoły 
zawodowej 
 
 
 
 
 

16.30 1. Kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017, 
2. Poinformowanie rodziców o możliwości i zakresie 

uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

dyrektor, 
pedagog 

 

17.00 1. Zapoznanie rodziców z: 
a) zasadami BHP obowiązującymi w szkole, 
b) zasadami i warunkami ubezpieczania uczniów, 
c) kalendarium szkoły na nadchodzący rok szkolny z 

informacją, iż wszystkie dane są na stronie internetowej 
szkoły,  

2. Zebranie deklaracji rodziców związanych z udziałem 
uczniów w lekcjach religii, etyki i wychowania do życia w 
rodzinie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Poinformowanie rodziców o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 

b) kryteriach oceniania zachowania,  
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej od przewidywanej 

oceny zachowania i z zajęć edukacyjnych.  
4. Omówienie procedur obowiązujących w szkole ze 

szczególnym uwzględnieniem procedury dotyczącej 
usprawiedliwiania nieobecności. 

5. Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych.  
6. Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę 

szkoły (statut, program wychowawczy  i profilaktyki), z 
planem pracy wychowawcy klasowego. 

7. Wybór trójek klasowych i przedstawiciela do Rady 
Rodziców.  

8. Sprawy różne. 

wychowawca 
klasy 

 

II, III technikum, 
II, III zasadniczych 
 

17.00 



9.  

22 września 
(czwartek) 

IV technikum, 
 

17.00 1. Kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 
2. Przypomnienie procedur organizowania i 

przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Dyrektor, 
p. Pataj E 
 

 

17.30 1. Zapoznanie rodziców z: 
a) zasadami BHP obowiązującymi w szkole, 
b) zasadami i warunkami ubezpieczania uczniów, 
c) kalendarium szkoły na nadchodzący rok szkolny z 

informacją, iż wszystkie wiadomości są na stronie 
internetowej szkoły,  

2. Zebranie deklaracji rodziców związanych z udziałem 
uczniów w lekcjach religii, etyki i wychowania do życia w 
rodzinie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Poinformowanie rodziców o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych 
oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 

b) kryteriach oceniania zachowania,  
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej od przewidywanej 

oceny zachowania i z zajęć edukacyjnych.  
4. Omówienie procedur obowiązujących w szkole ze 

szczególnym uwzględnieniem procedury dotyczącej 
usprawiedliwiania nieobecności. 

5.  Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych.  
6. Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę 

szkoły (statut, program wychowawczy  i profilaktyki), z 
planem pracy wychowawcy klasowego. 

7. Wybór trójek klasowych i przedstawiciela do Rady 
Rodziców.  

8. Sprawy różne, w tym organizacja studniówki. 
 
 
 
 
 

 
 

wychowawca 
klasy 

 



 
27 
października 
(czwartek)  
 
 

IV technikum, 
 

16.30 1. Śródokresowa analiza wyników nauczania i frekwencji. 
1. Omówienie efektów pracy wychowawczej. 
2. Sprawy rożne. 

wychowawca 
klasy 

 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

16.30-
17.30 

1. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami, 
pedagogiem. 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog. 

 

3 listopada 
(czwartek) 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

16.30 1. Prelekcja dla rodziców – „………………….….” 
2. Śródokresowa analiza wyników nauczania i frekwencji. 
3. Omówienie efektów pracy wychowawczej. 
4. Sprawy rożne. 

pedagog  

wychowawca 
klasy 

 

IV technikum 
 

16.30-
17.30 

1. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami, 
pedagogiem 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog. 

 

do 23 
listopada 
(środa) 

IV technikum 
 

  Wystawienie przewidywanych  ocen niedostatecznych z 
przedmiotów zawodowych i poinformowanie uczniów . 

nauczyciel 
przedmiotu 

 

do 25 
listopada 
(piątek) 

  Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach 
niedostatecznych z przedmiotów zawodowych. 

wychowawca 
klasy 

 

do 2 grudnia 
(piątek) 

  Wystawienie przewidywanych innych niż niedostateczne 
ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów zawodowych i 
poinformowanie uczniów. 

nauczyciel 
przedmiotu 

 

do 6 grudnia  
(wtorek) 

  Poinformowanie rodziców o przewidywanych innych niż 
niedostateczne ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów 
zawodowych i poinformowanie uczniów. 

wychowawca 
klasy 

 

15 grudnia  
(czwartek) 

IV technikum 
 

16.30 1. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej. 
2. Analiza sukcesów i problemów w uczeniu się 

poszczególnych przedmiotów (porównanie do 
poprzedniego roku, poprzedniego okresu). 

3. Omówienie efektów pracy wychowawczej. 
4. Sprawy różne.  

wychowawca 
klasy 

 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

16.30-
17.30 

1. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami, 
pedagogiem. 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog. 

 

12 stycznia  
(czwartek)  

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

16.30 1. Przedstawianie wyników współzawodnictwa klas za I 
okres roku szkolnego 2016/2017.  

2. Informacja o osiągnięciach uczniów, udziale w 
konkursach, wyróżnienie najlepszych.  

pedagog, 
wychowawca 
klasy  

 



3. Prezentacja dot. wydarzeń w szkole. 
4. Prelekcja dla rodziców - „…………………………….” 
5. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej. 
6. Analiza sukcesów i problemów w uczeniu się 

poszczególnych przedmiotów (porównanie do 
poprzedniego roku, poprzedniego okresu). 

7. Omówienie efektów pracy wychowawczej. 
8. Sprawy rożne. 

 

IV technikum 
 
 

16.30-
17.30 

1. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami, 
pedagogiem. 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog 

 

9 marca 
(czwartek) 
 

IV technikum 16.30 1. Śródokresowa analiza wyników nauczania i frekwencji. 
2. Omówienie efektów pracy wychowawczej. 
3. Sprawy rożne.. 

 

wychowawca 
klasy 

 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 
 
 
 

16.30 – 
17.30 

1. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami, 
pedagogiem. 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog. 

 

do 7 kwietnia  
(piątek) 

IV technikum   Wystawienie przewidywanych (końcoworocznych)  ocen 
niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych i poinformowanie uczniów. 

nauczyciele 
poszczególnych  
przedmiotów 

 

do 10 kwietnia 
(poniedziałek) 

  Poinformowanie rodziców o przewidywanych 
(końcoworocznych) ocenach niedostatecznych. 

wychowawca 
klasy 

 

do 12 kwietnia  
(środa) 

IV technikum, 
 

  Wystawienie przewidywanych innych niż niedostateczne 
rocznych ocen klasyfikacyjnych i poinformowanie 
uczniów. 

nauczyciele 
poszczególnych  
przedmiotów 

 

do 20 kwietnia 
(czwartek) 

  Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych.  

wychowawca 
klasy 

 

20 kwietnia 
(czwartek) 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

16.30 1. Śródokresowa analiza wyników nauczania i frekwencji. 
2. Omówienie efektów pracy wychowawczej. 
3. Sprawy rożne. 

wychowawcy 
klas 

 



IV technikum 
 
 

16.30 – 
17.30 

1. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami, 
pedagogiem. 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog. 

 

 
25 maja 
 (czwartek)  
 
 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

15.00 – 
16.00 

1. Indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami, 
pedagogiem. 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog. 

 

do 2 czerwca  
(piątek) 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

  Wystawienie przewidywanych (końcoworocznych)  ocen 
niedostatecznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych i poinformowanie uczniów. 

nauczyciel 
przedmiotu 

 

do 6 czerwca  
(wtorek) 

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych 
(końcoworocznych) ocenach niedostatecznych. 

wychowawca 
klasy 

 

do 9 czerwca  
(piątek) 

I, II, III  technikum, 
I, II i III klas zasadniczych 

  Wystawienie przewidywanych innych niż niedostateczne 
rocznych ocen klasyfikacyjnych i poinformowanie 
uczniów. 

nauczyciel 
przedmiotu 

 

do 13 czerwca  
(wtorek) 

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych.  

wychowawca 
klasy 

 

 

 

 


