Terminy spotkań wychowawców, nauczycieli
z rodzicami / prawnymi opiekunami uczniów
Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie - filia Szczawin
w roku szkolnym 2018/2019
LP.

DATA

FORMA

1.

26.09.2018 r.

ZEBRANIE KLASOWE
Z WYCHOWAWCĄ

24.10.2018 r.

DZIEŃ OTWARTY
Indywidualne
konsultacje
z wychowawcami klas,
oddziałów
przedszkolnych oraz
z nauczycielami
przedmiotów.

21.11.2018 r.

ZEBRANIE KLASOWE
Z WYCHOWAWCĄ
Wystawa prac uczniów

2.

3.

DZIEŃ OTWARTY
Indywidualne konsultacje
z wychowawcami klas,
oddziałów przedszkolnych
oraz z nauczycielami
przedmiotów.

4.

12.12.2018 r.

5.

WYWIADÓWKA
PODSUMOWUJĄCA
I OKRES
Spotkanie z dyrektorem,
23.01.2019 r.
kierownikiem,
wychowawcami,
nauczycielami
przedmiotów.

TEMATYKA
1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego, podanie
terminów spotkań z rodzicami oraz konsultacji
indywidualnych.
2. Zapoznanie z kierunkami realizacji polityki oświatowej
państwa na rok szkolny 2018/2019.
3. Zapoznanie z dokumentami i regulacjami wewnętrznymi
szkoły oraz
ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
kryteriami oceniania
i zachowania.
4. Poinformowanie rodziców o programie profilaktyczno wychowawczym.
5. Zapoznanie z „Regulaminem przyprowadzania i
odbierania dzieci w grupie 3,4,5 – latków”.
6. Przedstawienie planu pracy wychowawcy klasowego.
Spotkania z wychowawcą.
Indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów.
Bieżące sprawy klasy, grupy. Informacja o osiągnięciach
edukacyjnych uczniów, , trudnościach w nauce i
zachowaniu. Zapoznanie
z wynikami przeprowadzonych badań, sprawdzianów.
Poinformowanie o ocenach bieżących w nauce, ocenach z
zachowania, informacja o zagrożeniach oceną
niedostateczną, negatywną. Bieżące sprawy klasy,
oddziału przedszkolnego, grupy, szkoły. Odczytanie
przygotowanych referatów, dyskusja na temat.
Poinformowanie o przewidywanych ocenach
śródrocznych, ocenie z zachowania, informacja o
zagrożeniach oceną niedostateczną, negatywną opisową. Rozmowa na temat skierowania na badania do
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bieżące sprawy
klasy. Życzenia świąteczne i noworoczne. Zaproszenie na
szkolne jasełka.
Wywiadówka podsumowująca I semestr roku szkolnego
2018/2019.
Prezentacja dorobku uczniowskiego: wystawa prac,
dyplomów, oglądanie zdjęć i filmów, itp. Wręczenie
rodzicom listów gratulacyjnych, dyplomów za 100%
frekwencję.

6.

27.02.2019 r.

ZEBRANIA KLASOWE
Z WYCHOWAWCĄ

Bieżące sprawy klasy, grupy. Informacja o osiągnięciach
edukacyjnych uczniów, trudnościach w nauce i
zachowaniu. Zapoznanie z procedurami badań
zewnętrznych osiągnięć edukacyjnych uczniów
(Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty).

DZIEŃ OTWARTY
Indywidualne konsultacje
z wychowawcami klas,
oddziałów przedszkolnych
oraz z nauczycielami
przedmiotów.

7.

27.03.2019 r.

8.

WYWIADÓWKA
PODSUMOWUJĄCA
II OKRES
Spotkanie z dyrektorem,
08.05.2019 r.
kierownikiem,
wychowawcami,
nauczycielami
przedmiotów,
pedagogiem, logopedą.

9.

10.

21.06.2019 r.

UROCZYSTE
ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO
2018/2019

21.06.2019 r.

UROCZYSTE
ZAKOŃCZENIE
ZAJĘĆ W ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH
(grupy 3,4,5 – latków)

Informacja o zachowaniu uczniów, osiągnięciach
edukacyjnych oraz trudnościach w nauce. Bieżące sprawy
klasy.

Przedstawienie dorobku uczniowskiego.
Poinformowanie rodziców o : sprawach bieżących klasy,
przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych
przedmiotów, edukacji , ocenie opisowej z zachowania,
zagrożeniach oceną niedostateczną, negatywną – opisowa.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
Część artystyczna przygotowana przez uczniów.
Wystąpienie dyrektora szkoły. Wręczenie nagród i
dyplomów. Podziękowania. Spotkanie
z wychowawcami.
Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019.
Część artystyczna przygotowana przez uczniów.
Wystąpienie dyrektora szkoły. Wręczenie dyplomów.
Podziękowania. Spotkanie z wychowawcami.

