Szczegółowy harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
Termin
06.09.2021 r.
godz. 15.45

Tematyka spotkań wspólnych

Tematyka spotkań klasowych

1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w
szkole i poza szkołą, regulaminami korzystania
z pomieszczeń szkolnych.
2. Przedstawienie dokumentów regulujących
pracę szkoły.
3. Zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego i
kalendarzem uroczystości szkolnych.
4. Zapoznanie z harmonogramem zajęć
pozalekcyjnych oraz zasadami uczestnictwa w
nich.
5. Zapoznanie z harmonogramem spotkań z
rodzicami, konsultacji z nauczycielami.
6. Przekazanie informacji dotyczących
szczepień uczniów w wieku 12-18 lat na terenie
placówek oświatowych.

Wszystkie klasy
1. Zapoznanie z procedurami kontaktów rodzic –
wychowawca.
2. Zapoznanie i zatwierdzenie klasowych planów pracy
wychowawczej.
3. Wybory do Klasowych Rad Rodziców.
4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
szkolnych.
5. Zapoznanie z zasadami zwalniania uczniów z lekcji przed
zakończeniem zajęć szkolnych ucznia w danym dniu.
6. Uzupełnienie danych o uczniu, rodzicu/prawnym opiekunie
dziecka.
7. Przekazanie informacji oraz dokumentacji związanej ze
szczepieniami uczniów w wieku 12-18 lat na terenie ZS w
Mielniku.
Klasa I:
 Zebranie opinii od rodziców na temat pierwszych wrażeń
z pobytu ich dzieci w szkole.
 Zapoznanie z zasadami korzystania z podręczników w
klasach pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.
 Przeprowadzenie ankiety na temat oczekiwań rodziców
wobec szkoły.
VIII SP
1. Informacja o przewidywanych terminach egzaminów
próbnych.
2. Zebranie pisemnych deklaracji rodziców dotyczących
wyboru języka jaki uczniowie będą zdawać na egzaminie
ósmoklasisty.
3. Zapoznanie z harmonogramem zajęć przygotowujących
uczniów do egzaminów ósmoklasisty .

06.09.2021 r.
godz.16.30

25.11.2021 r.
godz.15.45

1. Zebranie Rady Rodziców
- wybory do Rady Rodziców,
- zasady współpracy szkoły z Radą Rodziców,
- podjęcie uchwały finansowej na nowy rok
szkolny.
Wszystkie klasy:
1. Analiza bieżących wyników nauczania i zachowania.
2. Podsumowanie dotychczasowego udziału uczniów w
konkursach przedmiotowych.
3. Informacja o stopniu wykorzystania zajęć dodatkowych
przez uczniów w celu poprawienia wyników nauczania.
4. Indywidualne spotkania z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów.
5. Omówienie aktualnych problemów wychowawczych.
VIII SP
1. Zapoznanie ze stopniem wykorzystywania przez uczniów
zajęć dodatkowych mających na celu przygotowanie ich do

20.01.2022 r.
godz. 15.45

1. Ocena pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły w pierwszym półroczu roku
szkolnego 2021/2022.
2. Informacja o stopniu realizacji zadań
zawartych w planie pracy szkoły, programie
wychowawczym i profilaktycznym.
3. Informacja o osiągnięciach uczniów.

egzaminów gimnazjalnych. Wyniki próbnych egzaminów.
Wszystkie klasy:
1. Analiza wyników dydaktycznych za pierwszy semestr roku
szkolnego 2021/2022.
2. Organizacja pomocy uczniom mającym kłopoty w nauce.
Wdrożenie działań mających na celu ograniczenie
niepowodzeń szkolnych.
3. Zapoznanie z planem ferii zimowych.
4. Ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły w
drugim półroczu.
Klasa VIII SP
1. Analiza wyników próbnego egzaminu zewnętrznego.

20.01.2022 r.
godz. 16.45

Zebranie Rady Rodziców
1. Ocena pracy wychowawczej , dydaktycznej i
profilaktycznej szkoły.
2. Informacja o realizacji budżetu szkoły.

04.2022 r.
godz. 15.45

Wszystkie klasy:
1. Poinformowanie rodziców i prawnych opiekunów
uczniów o ocenach z poszczególnych przedmiotów i
ocenie zachowania.
2. Podsumowanie udziału uczniów w konkursach
przedmiotowych.
Klasa VIII SP
1. Zapoznanie z procedurami egzaminacyjnymi w roku
szkolnym 2021/2022.
2. Informacja o szkołach ponadpodstawowych.
3. Szkolenie dla rodziców – Jak pomóc dziecku w wyborze
szkoły ponadpodstawowej?
Wszystkie klasy:
1. Przedstawienie przewidywanych wyników klasyfikacji.
2. Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami
uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi.
3. Podsumowanie pracy w danym roku szkolnym i wnioski
na rok przyszły.

05.2022 r.
godz.15.45

05.2022 r.
godz.16.45




Zebranie Rady Rodziców
1. Podsumowanie pracy dydaktycznej i
opiekuńczo –wychowawczej w roku szkolnym
2021/2022.
2. Wnioski na rok przyszły

W OSTATNI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA ODBYWAJĄ SIĘ KONSULTACJE Z RODZICAMI W GODZ. 15.30 –
16.15
W OSTATNI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH W
GODZ. 14.30-15.15.
PRZEWODNICZĄCYMI ZESPOŁÓW SĄ WYCHOWAWCY KLAS, KTÓRZY ZOBOWIĄZANI SĄ DO
PROTOKOŁOWANIA SPOTKAŃ.

