ANEKS DO
Harmonogramu spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2020/ 2021

16.09.2020r Spotkanie rodziców klas I-III liceum godz. 16:30
1. Zebranie ogólne w auli szkoły (informacja o dalszym wdrażaniu podstawy
programowej, przedmiotach uzupełniających i realizowanych na poziomie
rozszerzonym w kl.II i III, planie pracy szkoły, programie rozwoju szkoły, programie
wychowawczym i profilaktyki, procedurach maturalnych i dokumentach szkoły itp.)
2. Przedstawienie przez pedagoga szkolnego informacji o celach i treściach programu
wychowawczego oraz programu profilaktyki, plan pracy pedagoga- p. A.Borzym
3. Przedstawienie założeń programu nauczania i zasad uczęszczania na wdżwicedyrektor
4. Podanie adresu strony internetowej szkoły i informacji o e- dzienniku.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Rodziców sytuacji finansowej,
6. Spotkanie w klasach z wychowawcami, informacje o najważniejszych dokumentach
szkoły, wybór trójek klasowych do Rady Rodziców.
Tematyka do omówienia w klasach. Zapoznanie rodziców(prawnych opiekunów) z :
1) wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( ze
swojego przedmiotu), wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów ( ze swojego przedmiotu);
3) warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( ze swojego przedmiotu).
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają uczniów z wyżej wymienionymi
zagadnieniami na swoich zajęciach lekcyjnych.
WYCHOWAWCA informuje rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4) Omówienie i zaopiniowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w danej klasie
oraz planu godzin do dyspozycji wychowawcy klasy.
5) przeprowadza wybory trójek klasowych i wybory 1 przedstawiciela do Rady Rodziców zgodnie z procedurami
6 )podaje loginy dostępu do e- dziennika, sporządza listę rodziców opłacających e- dziennik.

7) przedstawia dokumenty szkoły :Statut Szkoły, WSO,PSO,wpłaty na ubezpieczenie 62 zł ,
informacja o deklaracjach maturalnych kl.III, wpłaty na Radę Rodziców kwota 90zł / rok,
sprawy różne: e_dziennik 15zł itp.
18.11.2020r Spotkanie rodziców klas I- III liceum godz. 16:30
Spotkania w klasach classroom z wychowawcą:
•
•
•
•

poinformowanie o przewidywanych ocenach klasach III, frekwencja, postępy w
nauce
omówienie spraw wychowawczych i postępów w nauce;
zwrócenie uwagi na frekwencję na lekcjach oraz możliwość korzystania przez
rodziców z informacji zawartych w e-dzienniku.
sprawy różne

13.01.2021r Spotkanie rodziców klas I- III liceum godz. 16:30/
27.01.2021r Spotkanie rodziców klas I- III liceum godz. 16:30
1. Spotkanie w klasach (classroom ) z wychowawcami połączenie w aplikacji MEETomówienie wyników klasyfikacji semestralnej, spraw wewnątrzklasowych i realizacji
zadań wychowawczych.
2. W klasach III- zapoznanie rodziców z zasadami nowej formy egzaminu maturalnego
procedurami maturalnymi, terminarzem egzaminu maturalnego poprawkowego,
3. W klasach I- II- zapoznanie z ogólnymi zasadami nowej formy egzaminu
maturalnego, wyborami przedmiotów uzupełniających i realizowanych na poziomie
rozszerzonym w kl.II
4. Omówienie spraw wychowawczych i postępów w nauce;
5. Zwrócenie uwagi na frekwencję na lekcjach oraz możliwość korzystania przez
rodziców z informacji zawartych w e-dzienniku
6. Spotkania indywidualne z nauczycielami
7. Wpłaty na Radę Rodziców
Uwaga: W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może ustalić inny termin spotkania
powiadamiając o nim Dyrektora, uczniów i rodziców.
21.04.2021r Spotkanie rodziców klas I- III liceum godz. 16:30
1. Spotkania w klasach z wychowawcami- omówienie wyników w nauce oraz spraw
wychowawczych,
2. Zapoznanie z proponowanymi ocenami końcoworocznymi uczniów klas III,
3. Przypomnienie terminów i zasad egzaminu maturalnego kl. III.
4. 17:00- Dyżury nauczycieli, indywidualne rozmowy z rodzicami.
24.05.2021r Dzień otwarty w miarę potrzeb dla rodziców klas I- III liceum godz. 16:30
16:30- Dyżury nauczycieli, indywidualne rozmowy nauczycieli z rodzicami.

