
SPOTKANIA Z RODZICAMI  

I  półrocze roku szkolnego 2021/2022  

Zebranie 

14-16.09.2021 
(wtorek/środa/czwartek) 

godz. 1800 

Zebranie organizacyjne. Omówienie spraw organizacyjnych, wspólne 

planowanie pracy na rok szkolny 2021/2022. Prezentacja oferty w 

zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, socjalnej i materialnej. 

Informacja na temat egzaminów ósmoklasisty (kl. 8). 

Szkolenie 
 

Spotkanie z zakresu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom. 

Zebranie on-line 

24-25.11.2021 r. 
(środa  klasy 4-8, 

czwartek – klasy 1-3 ) 

godz. 1800 

 

Informacja o postępach ucznia, analiza trudności, oraz realizacji 

obowiązku szkolnego. Omówienie spraw klasowych. 

Zebranie on-line 

15-16.12.2021 r. 
(środa  klasy 4-8, 

czwartek – klasy 1-3 ) 

godz. 1800 

Informacja na temat wyników edukacyjnych, zachowania, absencji 

uczniów również w perspektywie klasyfikacji śródrocznej.  

Ustalenia dotyczące: uzupełnienia wiadomości w zakresie dydaktycznym; 

rozwiązania problemów wychowawczych; realizacji obowiązku 

szkolnego. 

Zebranie on-line 

4-5.01.2022 r. 
(środa  klasy 4-8, 

wtorek klasy 1-3 ) 

godz. 1800 

 

Omówienie spraw klasowych oraz proponowanych ocen z zajęć 

edukacyjnych. Indywidualne spotkania w sprawie poprawy przez uczniów 

oceny niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych.  

Zebranie on-line 

26-27.01.2022 r. 
(środa  klasy 4-8, 

czwartek klasy 1-3) 

godz. 1800 

Zebranie podsumowujące naukę w I półroczu – omówienie wyników 

klasyfikacji śródrocznej. Informacje dla klas 8 o zasadach rekrutacji do 

szkół ponadgimnazjalnych, propozycja konsultacji z zakresu doradztwa 

zawodowego. Planowanie współpracy na drugie półrocze. Indywidualne 

spotkania w sprawie poprawy przez uczniów ewentualnej oceny 

niedostatecznej 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 

rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

01.09.2021 r. – 23.01.2022 r. 

 do 03 stycznia 2022 r. – wystawianie w dzienniku LIBRUS proponowanych ocen ze wszystkich 

zajęć edukacyjnych i zachowania, klasy 1-3 forma opisowa; 

 ostatecznie do 4-5 stycznia 2022 r. – każdy rodzic zapoznaje się w programie LIBRUS z 

proponowanymi ocenami śródrocznymi swojego dziecka; 

 do 21 stycznia 2022 r. (piątek) - wystawienie w dzienniku ocen śródrocznych ze wszystkich 

zajęć edukacyjnych i zachowania; 

Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji – 24.01.2022 r.  

 każdy rodzic zapoznaje się w programie LIBRUS z ocenami śródrocznymi swojego dziecka. 

 


