Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Potoczku
w roku szkolnym 2021/2022
Uwaga!
Dodatkowe spotkania mogą się odbywać w miarę potrzeb: z inicjatywy: rodziców, uczniów, wychowawców, dyrekcji i nauczycieli.
Lp.

1.

Termin

19.09.2021 r.
godz. 1400

Tematyka spotkań

Odpowiedzialni

1. Zapoznanie rodziców klas pierwszych z pracą placówki,
organizacją nauczania w klasach pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
2. Zapoznanie rodziców klas pierwszych z podstawowymi
dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły: Statut
Szkoły, WSO,
Przypomnienie rodzicom z pozostałych klas.
3. Zapoznanie rodziców z ich obowiązkami i prawami
wynikającymi z w/w dokumentów..
4. Omówienie planu pracy wychowawcy klasowego na bieżący
rok szkolny
5. Organizacja współpracy z wychowawcami.
6. Omówienie zajęć wspomagających i ostateczne zebranie
deklaracji
7. Wybory rad klasowych rodziców.
8. Zapoznanie z podstawą programową WDŻ, podręcznikami i
pomocami używanymi na zajęciach WDŻ,.
9. Informacja wychowawców o dzienniku elektronicznym –
pobranie od rodziców klas I adresów poczty elektronicznej.
W pozostałych klasach aktualizacja danych.
1

Dyrektor, wicedyrektor
przewodniczący ZNPO,
wychowawcy klas
pierwszych
ponadgimnazjalnych., lider
WDŻ

Uwagi

Spotkanie dla rodziców
wszystkich klas

2.

19.09.2021 r.
godz. 1400

3.

21 XI 2021r.
godz. 1400

4.

25 XI 2021r.
godz. 1400

10. Poinformowanie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych
w bieżącym roku szkolnym.
11. Sprawy różne
Dodatkowo dla klas maturalnych
1. Zapoznanie z procedurami egzaminu maturalnego,
harmonogramem czynności związanych z egzaminem.
2. Zapoznanie rodziców z przepisami egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, specyfiką
i procedurą przeprowadzania egzaminu zewnętrznego.
3. Informacja o warunkach dostosowania egzaminu
maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia.
1. Pedagogizacja rodziców.
2. Informacja o bieżących wynikach w nauce, frekwencji i
zachowaniu uczniów.
3. Zapoznanie rodziców klas 1 z przepisami i procedurami
dotyczącymi egzaminu maturalnego; w pozostałych klasach
przypomnienie.
4. Zapoznanie rodziców klas 1 przeprowadzania egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, specyfiką i
procedurą przeprowadzania egzaminu zewnętrznego,
w pozostałych klasach przypomnienie.
5. Zapoznanie rodziców klas IV z wynikami próbnego
egzaminu maturalnego i ich analizą
6. Sprawy klasowe.
Dodatkowo dla klas maturalnych
1. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na
I semestr oraz ocenie z zachowania.
2. Ustalenie z rodzicami działań wspomagających uczniów
mających problemy z nauką.
3. Sprawy bieżące klasy.
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Dyrektor, wicedyrektor,
kierownik PNZ,
wychowawca klasy,
pedagodzy,.

Wychowawcy, nauczyciele
uczący w danej klasie,
pedagog, dyrektor.

wicedyrektor, pedagog,
wychowawcy klas,
nauczyciele.

Spotkanie dla rodziców
klasy maturalnej

Spotkanie dla
wszystkich klas

Spotkanie dla klasy IV

5.

17.XII2021 r.
14:00

6.

22 XII 2021 r.
14:40

7.

23 I 2022r.
godz. 1400

1. Omówienie wyników klasyfikacji półrocznej, podsumowanie
pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły w I semestrze.
2. Spotkanie z wychowawcami ( omówienie wyników klasy w
kontekście wyników szkoły, analiza porażek i niepowodzeń
uczniów, ustalenie działań wspomagających uczniów
mających problemy z nauką).
3. Zapoznanie rodziców klas IV z wynikami próbnego egzaminu
maturalnego i ich analizą
4. Zapoznanie rodziców klasy IV technikum z wynikami
próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
i jego analizą
5. Sprawy klasowe.
1. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach na
I semestr oraz ocenie z zachowania.
2. Ustalenie z rodzicami działań wspomagających uczniów
mających problemy z nauką.
3. Sprawy bieżące klasy.
1. Omówienie wyników klasyfikacji półrocznej,
podsumowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły
w I semestrze.
2. Pedagogizacja rodziców.
3. Spotkanie z wychowawcami ( omówienie wyników klasy
w kontekście wyników szkoły, analiza porażek i
niepowodzeń uczniów, ustalenie działań
wspomagających uczniów mających problemy z nauką).
4. Zapoznanie rodziców klas IV z wynikami próbnego
egzaminu maturalnego i ich analizą
5. Zapoznanie rodziców klasy III, IV technikum z
wynikami próbnego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i jego analizą
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Dyrekcja, pedagog,
wychowawcy klas,
nauczyciele.

Spotkanie dla klas IV

wicedyrektor, pedagog,
wychowawcy klas,
nauczyciele.

Spotkanie dla klas:
I, II, III

Dyrekcja, pedagog,
wychowawcy klas,
nauczyciele.

Spotkanie dla klas I, II,
III, IV

8.

9.

10 IV 2022r.
godz. 1400

10 IV 2022r.
godz. 1400

31 V 2022r.
00
10. godz. 14

6. Sprawy klasowe.
1. Spotkanie z rodzicami klas maturalnych:
a. informacja o przewidywanych ocenach końcowych,
b. harmonogram i organizacja egzaminu maturalnego w
sesji wiosennej
c. informacja o kierunkach studiów oraz o szkolnictwie
policealnym,
2. Podsumowanie pracy w całym okresie kształcenia.
3. Zapoznanie rodziców klas IV z wynikami próbnego egzaminu
maturalnego i ich analizą
4. Przewidywane oceny
5. Sprawy bieżące
6. Sprawy klasowe.
1. Pedagogizacja rodziców.
2. Informacja o bieżących wynikach w nauce, frekwencji
i zachowaniu uczniów.
3. Informacja o rekrutacji na nowy rok szkolny w ZSCKR.
4. Zapoznanie rodziców klas III z wynikami próbnego egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i jego analizą
5. Sprawy klasowe.
1. Informacja o przewidywanych ocenach w klasyfikacji
końcowej.
2. Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami
końcowymi z zachowania i zajęć edukacyjnych.
3. Podsumowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej za rok
szkolny.
4. Sprawy różne.
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Wychowawca klasy,
wicedyrektor, kierownik
PNZ.

Spotkanie dla rodziców
klas IV

Wychowawcy, nauczyciele
uczący w danej klasie,
pedagog, dyrektor.

Spotkanie dla klas I - III.

Wychowawcy, pedagog,
wicedyrektor.

Spotkanie rodziców
z wychowawcami dla
klas I, II, III

