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SPOTKANIA Z RODZICAMI  

II  półrocze roku szkolnego 2017/2018  

Zebranie  

21.02.2018 

(środa) 

godz. 18
00

 

Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, monitorowanie 

bieżących wyników edukacyjnych i zachowania ucznia. 

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta 

Zebranie 
14.03.2018 

(środa) 

godz. 18
00

 

Na zebraniach w klasach 3 omówienie organizacji egzaminu 

gimnazjalnego dla klas 3. Monitorowanie bieżących wyników  

w nauce. 

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, informacja  

o postępach ucznia, analiza trudności, absencja. 

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta 

Zebranie 
25.04.2018 

(środa) 

godz. 18
00 

 

Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami, informacja  

o postępach ucznia, analiza trudności oraz realizacji obowiązku 

szkolnego. 

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta 

Zebranie 
23.05.2018 

(środa) 

         godz. 18
00

 

 

 

Przekazanie i omówienie z rodzicami prognozowanych rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz 

ustalenia dotyczące możliwości podwyższenia oceny prognozowanej 

(rodzic – nauczyciel lub wychowawca). Przypomnienie zasad 

odwołania od procedury. 

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta 

Zebranie 
6.06.2018 

(środa) 

         godz. 18
00

 

Omówienie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji i przedstawienie 

oferty „Lato w mieście”. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 

2017/2018 

Po zebraniu z wychowawcą nastąpi środa otwarta 

II PÓŁROCZE 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej – 

13.06.2018 r.  

15.01.2018 r. – 22.06.2018 r. 

 

 najpóźniej do 6 kwietnia 2018 r. - uczniowie uzupełniają wiedzę i zaliczają 

wiadomości z I półrocza zgodnie z kartą poprawy oceny niedostatecznej  

|u nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. 

 do 21 maja 2018 r. – wystawianie długopisem w dzienniku papierowym 

prognozowanych ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania; 

 do 22 maja 2018 r. – wprowadzenie prognozowanych ocen do elektronicznego 

programu LIBRUS; 

 ostatecznie do 23 maja 2018 r. – każdy rodzic zapoznaje się z prognozowanymi 

ocenami klasyfikacji rocznej i końcowej swojego dziecka i potwierdza ten fakt 

podpisem na zebraniu z wychowawcą klasy;  

 najpóźniej do 30 maja 2018 r. – składanie podań w sekretariacie szkoły do 
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nauczyciela danych zajęć edukacyjnych z prośbą o podwyższenie prognozowanej 

oceny; 

 do 11 czerwca 2018 r. - wystawienie w dzienniku papierowym ocen do klasyfikacji 

rocznej i końcowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania; 

 do 12 czerwca 2018 r. - wprowadzenie do programu LIBRUS wszystkich ocen do 

klasyfikacji rocznej i końcowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania; 

 Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej – 

13.06.2018 r.  

 ostatecznie do 13 czerwca 2018 r. – każdy rodzic zapoznaje się w programie 

LIBRUS z ocenami klasyfikacji końcowej i rocznej swojego dziecka oraz  

w szczególnie uzasadnionych przypadkach najpóźniej na godzinę przed Radą 

Pedagogiczną Klasyfikacyjną złożenie do sekretariatu szkoły podania o egzamin 

klasyfikacyjny z danych zajęć edukacyjnych. 

 

W sytuacjach szczególnych lub przy wystąpieniu ważnych powodów wychowawca 

klasy za zgodą lub na wniosek Dyrektora SP 376  może przełożyć termin zebrania lub 

zwołać zebranie poza ustalonym terminarzem. 

 

I PÓŁROCZE 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji – 10.01.2018 r. (środa ) 

04.09.2017 r. – 14.01.2018 r. 

 

 

II PÓŁROCZE 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej – 13.06.2018 r.  

15.01.2018 r. – 22.06.2018 r. 

 

 


