
PLAN PRACY - ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO 
 

 HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Lp. Data Temat Uwagi 

 
1. 15,16.09.2021 r. Spotkanie organizacyjne 

wg harmonogramu 

MIĘDZY INNYMI: 

1. Wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady 

Rodziców /zgodnie z regulaminem/. 
2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z: 
-wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

nauczyciela programu nauczania,  
- sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
-warunkami i trybem uzyskania przez uczniów wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

- warunkami i trybem otrzymania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 

- procedurą wystawiania oceny proponowanej, 

- wpisów  w dzienniku i procedurami jak uczeń unika 

napisania sprawdzianu w statutowym terminie, 

-kryteriami oceniania zachowania zawartymi w 

Punktowym Systemie Oceniania (okres próbny roku 

szkolnego pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną dn. 27.08.2021 r.), 
3. Plan pracy wychowawczej ( akceptacja rady rodziców  

i samorządu klasowego). 

4. Ubezpieczenie NNW (we własnym zakresie). 
5. Zebranie stosownych oświadczeń. 

6. Dokumenty szkolne, regulaminy, procedury. 

7.Kalendarz roku szkolnego 2021/2022, harmonogram 

spotkań z rodzicami. Plan pracy szkoły. 

9. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego. 

10. Sprawy klasowe. 

2. 16.09.2021 r. Zebranie Rady Rodziców  

godz. 18.30 

wybór Prezydium RR 

3. 19.10.2021r. „Drzwi Otwarte”  

od godz. 16.00 do godz. 18.00 

indywidualne spotkania  

z rodzicami 

 

4. 17,18.11.2021 r. Spotkanie informacyjne 

  

1. Wyniki nauczania. Wyniki diagnozy 

wstępnej oraz egzaminu próbnego w klasach 

VIII z przedmiotów egzaminacyjnych. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Procedury egzaminacyjne ósmoklasistów. 

5. 7.12.2021 r. „Drzwi Otwarte”  

od godz. 16.00 do godz. 18.00 

indywidualne spotkania  

z rodzicami 

6. 9,10.02.2022 r. Wywiadówka  

 

1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej. 

2. Poinformowanie rodziców uczniów   

zdających egzamin ósmoklasisty o warunkach 

jego przebiegu. 

7. 8.03.2022 r. „Drzwi Otwarte”  

od godz. 16.00 do godz. 18.00 

indywidualne spotkania  

z rodzicami 

 

8. 27,28.04.2022 r. 

 

 

Spotkanie informacyjne  

 

1. Wyniki nauczania. 

2. Procedury egzaminacyjne. 

3. Sprawy bieżące. 

9. 17.05.2022r. „Drzwi Otwarte”  

od godz. 16.00 do godz. 18.00 

 

1. Proponowane i przewidywane oceny 

roczne. 

2. Sprawy bieżące. 

 


