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(pieczątka szkoły) 

 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

W CHORZOWIE 
w roku szkolnym 2017/2018 

    

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN 

1. Spotkania Prezydium Rady Rodziców raz w miesiącu 

3.  Spotkanie wychowawców klas II-III Gimnazjum  i Dyrekcji Zespołu z rodzicami: 

- informacje nt. przygotowań do egzaminu gimnazjalnego, omówienie zasad 

egzaminu gimnazjalnego i procedur z nim związanych, 

- analiza wyników egzaminacyjnych i sukcesów uczniów Gimnazjum w 

olimpiadach i konkursach. 

11.09.2017 

17.00 

(poniedziałek) 

4. Spotkanie wychowawców klas I Liceum i Dyrekcji Zespołu z rodzicami: 

-     tradycja i współczesność szkoły, 

- charakterystyka systemu kształcenia w ramach rozszerzeń programowych 

(profili), 

- omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i podanie wymagań 

edukacyjnych oraz procedur klasyfikacyjnych, 

- omówienie form i metod współpracy ze szkołą 

12.09.2017 

17.00 

(wtorek) 

 

5. Spotkanie wychowawców klas II Liceum i Dyrekcji Zespołu z rodzicami: 

- omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i podanie wymagań 

edukacyjnych oraz procedur klasyfikacyjnych, 

- informacja o rozszerzeniach programowych i procedurze ich zmian, 

- wstępne informacje o regulaminie egzaminu maturalnego  

w aspekcie wyboru dalszego kierunku studiów, 

- szczegółowa informacja o systemie rozszerzeń programowych 

13.09.2017 

17.00 

(środa) 

6. Spotkanie wychowawców klas III i Dyrekcji Zespołu z rodzicami: 

- omówienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i podanie wymagań 

edukacyjnych oraz procedur klasyfikacyjnych, 

- omówienie regulaminu egzaminu maturalnego i procedur z nim związanych, 

- omówienie form współpracy ze szkołą 

14.09.2017 

17.00 

(czwartek) 

7. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców 19.09.2017 

17.30 

(wtorek) 

8. Międzyokresowe spotkania z rodzicami 

- prelekcja dla rodziców – profilaktyka uzależnień, 

- prezentacja projektu edukacyjnego dla rodziców klas III GD, 

- spotkania z wychowawcami klas 

23.11.2017 

17.00 

17.00 

18.00 

9. Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas po I semestrze: 

- analiza postępów w nauce i zachowania 

18.01.2018 

18.00 

10. Międzyokresowe spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas 26.04.2018 

18.00 

11. Końcoworoczne spotkanie informacyjne (w razie porzeby, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z wychowawcami klas): 

- analiza wyników nauczania, frekwencji, sukcesów i problemów 

wychowawczych 

24.05.2018 

18.00 

12. Konsultacje dla rodziców – po uprzednim (osobistym, mailowym lub 

telefonicznym) umówieniu się z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasy 

19.10, 

21.12.2017; 

15.02, 22.03, 

24.05.2018 

godz.: 

   15.30 – 18.00 

 

                DYREKTOR 

 

                mgr Przemysław Fabjański 


