
Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018 

 

L.P 

 

Termin zebrania 
z rodzicami uczniów 

 

Cel zebrania 

 

Uwagi 

  

1. 
 

13 września 2017r. 

Środa- Łąka Prudnicka 

oddziały przedszkolne 
15.30 

13 września 2017r. 

środa– Moszczanka 
oddziały przedszkolne 

16.00 
 

20 września 2017r. 

Środa 
Klasy I- III 

Klasy IV- VII 
 
 

godz. 16.00 

 
 
 
 
 

Zebranie ogólne z dyrektorem 
szkoły oraz indywidualne  w salach 

lekcyjnych z wychowawcami. 

Dyrektor- zapoznanie z planem 
pracy przedszkola  w bieżącym roku 

szkolnym. 
  
  

Zebranie ogólne z dyrektorem 
szkoły oraz indywidualne w salach 

lekcyjnych z wychowawcami. 

Zapoznanie rodziców z 

dokumentami obowiązującymi w 
szkole: Statut, PSO, bezpieczeństwo 

w szkole, ubezpieczenie, programem  
 

Dyrektor- zapoznanie z planem 

pracy szkoły w bieżącym roku oraz 
Programem Wychowawczym i 

Profilaktyki. 
  

Wybór rad oddziałowych 
 
 
 
 
 
  
 
 

Ukonstytuowanie się 

nowej Rady Rodziców,  
Porządek zebrania, listę 

obecności rodziców (z 

nazwiskami uczniów), 

przygotowują wychowawcy 
i przekazują do dyrektora 

po zebraniu 

  
  

Wszyscy nauczyciele 
pozostają w pokoju 

nauczycielskim do 

dyspozycji rodziców od 
godz. 16.00- 18.00 

  
 



 
 

         2. 

18 października 2017 r. 
środa 

 

16.00-17.00 

Indywidualne spotkania z rodzicami Wszyscy nauczyciele 

         3. 15 listopada 2017 r. 
środa 

Klasy I- III  -  16.00 
Klasy IV- VII - 17.30 

 
 
 
 

Dzień zebrań z rodzicami 
uczniów. 

- przedstawienie ocen 
przedmiotowych, zachowania 
uczniów, realizacji planu 
wychowawcy klasowego, omówienie 
ewentualnych problemów itp. 
- omówienie zabawy andrzejkowej. 

Wychowawcy w salach 
przeprowadzają zebrania  

z rodzicami. 
  

Wszyscy nauczyciele 

pozostają  w pokoju 

nauczycielskim do 
dyspozycji rodziców od 

godz. 16.00- 19.00 

  
  
  

22 listopada 2017 r. 

Środa 
16.00 

Zebranie z rodzicami 

przedszkolaków (Łąka Prudnicka, 

Moszczanka) 

Wychowawcy przedszkola  

Przedstawienie wstępnej 

diagnozy. 
 

4. 18 grudnia 2017 r. 

poniedziałek 

 

Klasy I- III  -  16.00 
Klasy IV- VII - 17.30 

 
 
 
 

Dzień zebrań z rodzicami 

 uczniów. 
- przedstawienie ocen 
przewidywanych, zachowania 
uczniów, realizacji planu 
wychowawcy klasowego, omówienie 
ewentualnych problemów itp. 
- omówienie zabawy choinkowej; 

Wychowawcy w salach 

przeprowadzają zebrania 
 z rodzicami. 
  

Wszyscy nauczyciele 

pozostają w pokoju 

nauczycielskim do 

dyspozycji rodziców od 
godz. 16.00- 19.00 

  



5. 10 stycznia 2018r. 
Środa- Łąka Prudnicka 

oddziały przedszkolne 
15.30 

 środa – Moszczanka 
oddziały przedszkolne 

16.00 

 

Spotkanie organizacyjne: 
planowanie  wspólnych imprez  

przedszkolnych – odpowiedzialności 

Wychowawcy przedszkola  
 

6.  

31 stycznia 2018 r. 
środa 

 

ogólne  z  dyrektorem 

początek 

godz. 16.00 - I-III 

godz. 16.45 - IV-VII 
dla szkoły podstawowej 

Zebranie ogólne  z Dyrektorem 

  

Dzień zebrań z rodzicami  

uczniów. 
  

- przedstawienie wyników 
klasyfikacji półrocznej, zachowania 
uczniów, realizacji planu 
wychowawcy klasowego, omówienie 
ewentualnych problemów itp. 
  

Wychowawcy w salach 

przeprowadzają zebrania  

z rodzicami. 
  

Wszyscy nauczyciele 

pozostają w pokoju 
nauczycielskim do 

dyspozycji rodziców od 

godz. 16.00- 19.00 

  
  
  

7.  14 marca 2018r. 
środa 

 

Klasy I- III  -  16.00 
Klasy IV- VII - 17.30 

 

Dzień zebrań z rodzicami uczniów 

  

realizacji planu wychowawcy 

klasowego, przekazanie informacji o 
postępach edukacyjnych uczniów , 
omówienie ewentualnych problemów 
itp., sprawy klasowe 
  

Wychowawcy w salach 
przeprowadzają zebrania 

 z rodzicami. 
  

Wszyscy nauczyciele 

pozostają  w pokoju 

nauczycielskim do 
dyspozycji rodziców od 

godz. 16.00- 19.00 

  
  
  



8. 19 marca 2018r. 
Środa- Łąka Prudnicka 

oddziały przedszkolne 
15.30 

 środa – Moszczanka 
oddziały przedszkolne 

16.00 

 

Pedagogizacja rodziców- spotkanie 
ze specjalistami. 

Wychowawcy przedszkola  
 

9. 

 

 

27 kwietnia 2018 r. 

 

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia 

Patrona Szkoły- prezentacje 

naszych dzieci 

Wszyscy nauczyciele 

 

10. 9 maja 2018r. 

Środa- Łąka Prudnicka 

oddziały przedszkolne 
15.30 

 środa – Moszczanka 
oddziały przedszkolne 

16.00 
 

Przekazanie informacji o gotowości 

dzieci do podjęcia nauki w szkole 

Wychowawcy przedszkola  

 

11. 16 maja 2018 

środa 

 

Klasy I- III  -  16.00 
Klasy IV- VII - 17.30 

 
 
 
 
 
 

 

Dzień zebrań z rodzicami 

uczniów. 

Wychowawcy- powiadomienie 
rodziców o rocznych ocenach 
przewidywanych, szczególnie o 

ocenach niedostatecznych  
i nagannej zachowania. Sprawy 
bieżące dotyczące uczniów. 
Omówienie formuły zakończenia 
roku szkolnego z rodzicami klasy VI  
 

Wychowawcy w salach 

przeprowadzają zebrania 

 z rodzicami. 
  

Wszyscy nauczyciele 
pozostają w pokoju 

nauczycielskim do 

dyspozycji rodziców od 
godz. 16.00- 19.00 

  

  

12. 20 czerwca 2018r. 
środa 

godz. 15.30 

godz. 17.00 

Zebranie z rodzicami przyszłych 
przedszkolaków. 

Wychowawcy przedszkola 



 

 

13.  27 czerwca 2018r. 
środa 

godz.16.30 

Spotkanie z Prezydium Rady 
Rodziców 

  
 Dyrektor 

  

  
  

    


