
PLAN  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  W  ZESPOLE  SZKÓŁ  W  PILICY  

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022 

l.p. Termin Tematyka 

 

1 
 

WRZESIEŃ 
2021r. 

 

 

 

 

 

 

1.Zapoznanie rodziców z organizacją Roku szkolnego 2021/2022 

2.Zpoznanie i przypomnienie  Statutu szkoły.  

3. Zapoznanie z zasadami oceniania, promocji, w tym informacje o: 

  -  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i 

rocznych ocen   klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; 

  -  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

  - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, 

  - sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

  - warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych 

  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

  - zasadach  informowania o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych. 

4.Omówienie przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego . 

5. Omówienie działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, systemu kar i nagród,  praw i obowiązków ucznia. 

6. Zapoznanie rodziców z planowanymi imprezami szkolnymi, wspólne ustalenie imprez klasowych. 

 7. Omówienie form współpracy wychowawca – rodzic 

(szczególnie formy przekazywania informacji o uczniu, zasad wglądu do sprawdzianów). 

8. Informacje dotyczące działających w szkole  kół zainteresowań. 

9. Przekazanie  informacji rodzicom o pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizowanej w szkole. 

10. Przekazanie  informacji dotyczących zwolnień z lekcji w- f i religii. 

11. Przekazanie  informacji na temat planowanych wycieczek klasowych. 

12. Przekazanie  informacji na temat płatności na konto Rady Rodziców. 

13. Przekazanie  informacji na temat planowanych dni ustawowo wolnych od zajęć dydaktycznych. 

14.Zapoznanie z terminarzem spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 

 

 



Spotkania z rodzicami w klasach I: 
1.Wybór trójki klasowej. 

2. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo – profilaktycznym. 

3. Omówienie przebiegu i organizacji egzaminu maturalnego . 
4.Wnioski i uwagi. 

 

Spotkania z rodzicami tegorocznych maturzystów – KL. III LO: 
1.Omówienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. 

2.Przedstawienie terminarza egzaminów zewnętrznych. 
3.Przygotowania do studniówki. 

2 LISTOPAD 2021r.  Spotkania z rodzicami uczniów klas I - III LO: 

1. Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, 

frekwencji, zachowaniu. 

2. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze i  słabszych w nauce. 
3.Wnioski i uwagi.  

3 STYCZEŃ 
2022r. 

Spotkania z rodzicami uczniów klas I - III LO: 
 

1. Wyniki w nauce i zachowaniu za I- sze półrocze roku szkolnego 2021/2022. 

2. Omówienie występujących problemów wychowawczych. 

3. Omówienie problematyki bezpieczeństwa młodzieży. 

4. Wspólne wnioski do dalszej pracy. 

5. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. 
 

2. Spotkania z rodzicami tegorocznych maturzystów – dodatkowo: 
6.Omówienie wyników próbnego egzaminu maturalnego w klasach III LO. 

7. Wnioski do dalszej pracy.  

8. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy. 

9.Przypomnienie  procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. 
10. Przypomnienie  terminarza egzaminów zewnętrznych. 
11.Sprawy związane z organizacją  studniówki. 
 



 

4 MARZEC/KWIECIEŃ  

2022r. 

Spotkania z rodzicami  maturzystów: 
1.Propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów w klasach  III LO 

2. Wnioski do dalszej pracy.  

3. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze 

5 KWIECIEŃ  
2022r. 

 

Spotkania z rodzicami uczniów klas I - II Liceum: 
1. Postępy w nauce i zachowaniu. 

1. 2. Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, 

frekwencji, zachowaniu. 
2. 3.  Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze i  w nauce. 

3. 4. Wnioski i uwagi, sprawy bieżące.  

6 CZERWIEC 

2022r. 

1.  Spotkania z rodzicami uczniów klas I i II Liceum: 
2. 1. Propozycje ocen z poszczególnych przedmiotów w klasach I i II LO. 

3. 2. Przypomnienie przepisów dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych i  klasyfikacyjnych. 
4. 3. Wnioski do dalszej pracy.  
5. 4. Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. 

 

Roczny plan spotkań z rodzicami  został omówiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  

 w dniu 14.09.2021r. 
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