
 

Plan współpracy z rodzicami  w roku szkolnym 2022/2023 
 

Data Tematyka 
 

Odpowiedzialny 

07.09.2022 r.  

godz. 1600 

klasy maturalne 

klasa IV GRS sala 

15 

klasa IV GTE sala 

23/24 

klasa IV GTŻ sala 

16 

 

1. Organizacja roku szkolnego.  

2. Egzamin maturalny i  egzamin potwierdzający kwalifikacje                  

zawodowe. 

3. Możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole. 

4. Dziennik elektroniczny (statystyki  odwiedzin dziennika) 

5. Opracowanie planu pracy wychowawczej, współpracy  

z rodzicami i w tym tematyki pedagogizacji. 

6. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie                        

z mediów społecznych. 

7. Wybór przedstawicieli klasowych rad rodziców. 

8. Zapoznanie rodziców z aktami prawa wewnątrzszkolnego. 

dyrektor,  

wicedyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

przedmiotów 

maturalnych 

 

 

 

 

 

 

 

godz.1600  

07.09.2020 r. 

klasy I, II, III, VI 

 

1. Organizacja roku szkolnego. Zasady korzystania z biblioteki, 

możliwość korzystania z pomocy w szkole. 

2. Zapoznanie rodziców z aktami prawa wewnątrzszkolnego, w tym 

z procedurą postępowania wobec uczniów, którzy nie realizują 

obowiązku nauki. 

3. Zasady funkcjonowania Rady Rodziców. 

4. Dziennik elektroniczny. 

5. Opracowanie planu pracy wychowawczej, współpracy                       

z  rodzicami i w tym tematyki pedagogizacji. 

6. Wybór przedstawicieli klasowych rad rodziców. 

7. Pedagogizacja rodziców:  Zadania i funkcje poradni 

psychologiczno – pedagogicznej- informacja na temat dostępnej 

pomocy dla uczniów i rodziców (przedstawiciel PPP) .                 

dyrektor 

wicedyrektor 

wychowawcy 

23.11.2022 r. 

godz. 1600 

klasy maturalne + 

dzień otwarty dla 

pozostałych klas 

1. Analiza wyników nauczania i zachowania za I semestr. 

2. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną. 

3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi. 

wychowawcy 

nauczyciele uczący 

 

 

21.12.2022r. 

godz. 1600 

klasy maturalne 

1. Analiza wyników nauczania i zachowania za semestr I.                                  

2. Konsultacje z nauczycielami uczącymi. 

3. Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego                  

i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

 

26.01.2023 r. 1. Analiza wyników nauczania i zachowania za semestr I.                                  wychowawcy 



godz. 1600 

wszystkie klasy 

 

2. Konsultacje z nauczycielami uczącymi. 

3. Informacja o wynikach próbnego egzaminu maturalnego                  

i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

4. Pedagogizacja rodziców: Bezpieczeństwo w czasie ferii  

(prowadzący – wychowawcy). 

nauczyciele 

nauczyciele 

pedagog 

wychowawcy 

 

22.03.2023 r. 

godz. 1600 

klasy maturalne + 

dzień otwarty dla 

klas pozostałych 

1. Procedury dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego          

i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  

(prowadzący – wicedyrektor).  

2. Analiza wyników nauczania i zachowania. 

3. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną.  

4. Konsultacje z nauczycielami uczącymi. 

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

24.05.2023 r. 

godz. 1600 

wszystkie klasy  

1. Analiza wyników nauczania i zachowania. 

2. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną. 

3. Konsultacje z nauczycielami uczącymi. 

4. Ewaluacja pracy wychowawczej. 

5. Pedagogizacja rodziców:  Bezpieczeństwo w czasie wakacji 

(prowadzący – przedstawiciel KPP Bolesławiec). 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

 

Na   wniosek   rodziców   lub   wychowawcy   może   odbyć   się dodatkowe spotkanie w ustalonym terminie. 

Istnieje    również    możliwość    indywidualnych    spotkań    lub    rozmów    telefonicznych                                   

z nauczycielami uczącymi. 


