HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ
Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Termin

Forma kontaktu

14 września 2018

Zebranie nowej Rady Rodziców z dyrektorem szkoły

16 stycznia 2019

Zebranie ogółu rodziców klas 1- 3 z dyrektorem szkoły

17 stycznia 2019 (16.30)

Zebranie ogółu rodziców klas 4 -7 z dyrektorem szkoły

17 stycznia 2019 (17.30

Zebranie ogółu rodziców klas 8 i III gimnazjalnej z dyrektorem szkoły

Propozycja zagadnień do omówienia - na zebraniach klasowych
1. Zapoznanie ze szkolnymi programami oraz statutem szkoły.
2. Przedstawienie założeń WSO.
3. Zapoznanie z priorytetowymi zadaniami szkoły na bieżący rok szkolny.
4. Uwrażliwienie rodziców na problemy bezpieczeństwa dzieci.
5.Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.
6. Propozycje i wnioski rodziców.
7. Omówienie zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej po 1 września 2018.
8. Poinformowanie o planie zajęć nauczania.
9. Omówienie zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w tym
zajęć wyrównawczych.
10. Poinformowanie o obowiązku dostarczenia przez rodziców oświadczeń
dotyczących: zwolnienia ucznia z religii, z wdż, z wf w przypadku zwolnienia
lekarskiego długoterminowego. Dostarczenie deklaracji wyboru zajęć
obowiązkowych pozalekcyjnych z wychowania fizycznego.
11. Poinformowanie rodziców o zamieszczeniu na stronie WWW harmonogramu
współpracy wychowawczej z rodzicami i nowej zakładki – przedszkole.
12. Poinformowanie rodziców o projektach edukacyjnych realizowanych przez
ich dzieci w bieżącym roku szkolnym w oddziałach gimnazjalnych, ale także i w
klasach 4-8.
13. Omówienie WSO.
14. Przedstawienie potrzeb materialnych szkoły w kontekście składki na RR i na
ksero.

„OTWARTE DRZWI” I ZEBRANIA KLASOWE
WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI 2018/2019
I PÓŁROCZE
Klasy 0-3
Klasy 4-8 i oddział gimnazjalny
11 września 2018 r.
12 września 2018 r.
sprawy organizacyjne klasy, zapoznanie z regulaminem oceniania i dokumentacją szkoły
21 listopada 2018 r.
21 listopada 2018 r.
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
16 stycznia 2019 r.
17 stycznia 2019 r.
zebranie podsumowujące I półrocze z dyrekcją szkoły na sali gimnastycznej

II PÓŁROCZE
Klasy 0-3
Klasy 4-8 i oddział gimnazjalny
6 marca 2019 r.
6 marca 2019 r.
informacje o postępach w nauce i zachowaniu
15 maja 2019 r.
15 maja 2019 r.
informacje o postępach w nauce i zachowaniu oraz przewidywanych
ocenach za II półrocze (zagrożenia)

