KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018
DATA / GODZINA
26 września 2017 r.
wtorek

KLASA
kl. I

17.00

17.00

17.00

TEMATYKA
 Spotkania z wychowawcami klas I w gabinetach wg grafiku:
- wybór Rad Oddziałowych i oddelegowanie jednego reprezentanta
każdej klasy (z największą liczbą głosów) na spotkanie Rady
Rodziców (zebranie wybranych przedstawicieli z dyrekcją szkoły
w sali nr 10, godz. 18.00)
- omówienie kalendarza roku szkolnego,
- przedstawienie kalendarza spotkań z rodzicami,
- skonsultowanie z rodzicami propozycji planu działań wychowawcy
klasy, kalendarza imprez klasowych i szkolnych na rok szk. 20017/18,
- omówienie wyjazdu integracyjnego w kl I,
- omówienie Szkolnego Systemu Oceniania,
- informacja o zasadach korzystania z dziennika internetowego,
- przedstawienie programu i tematyki zajęć wychowania do życia
w rodzinie, (przekazanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach)
- sprawy bieżące: nieobowiązkowe ubezpieczenia uczniów, komitet
rodzicielski.

kl. II

kl. III

UWAGI

wychowawcy klas I

K. Szewczyk (program i
tematyka zajęć wychowania
do życia w rodzinie)

wychowawcy klas II
 Spotkania z wychowawcami klas II w gabinetach wg grafiku:
- omówienie kalendarza roku szkolnego,
- przedstawienie kalendarza spotkań z rodzicami,
- skonsultowanie z rodzicami propozycji planu działań wychowawcy
klasy, kalendarza imprez klasowych i szkolnych na rok szk. 2017/18,
- omówienie wyników w nauce za rok szk. 2016/17,
- przedstawienie tematyki i rozdanie oświadczeń dotyczących
uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
- przypomnienie przedstawicielom Rady Rodziców o spotkaniu
z dyrekcją szkoły o 18.00 w sali nr 10)
- sprawy bieżące: ubezpieczenie, komitet rodzicielski,
Spotkania z dyrekcją szkoły w świetlicy (Zajęcia wspomagające dla

E.Habich
J. Jakuczun-Kubicka

18.00

7 listopada 2017 r.
wtorek
17.00
5 grudnia 2017 r.
wtorek
17.00

maturzystów, wybór przedmiotów maturalnych, spotkanie
z psychologiem „Jak radzić sobie z przedmaturalnym stresem, na co
zwrócić uwagę w klasie III” Matura 2016):
 Spotkania z wychowawcami klas III (po spotkaniu w świetlicy)
w gabinetach wg grafiku:
- omówienie kalendarza roku szkolnego,
- przedstawienie kalendarza spotkań z rodzicami,
- skonsultowanie z rodzicami propozycji planu działań wychowawcy
klasy, kalendarza imprez klasowych i szkolnych na rok szk. 2017/18
- omówienie wyników w nauce za rok szk. 2016/17,
- przedstawienie tematyki i rozdanie oświadczeń dotyczących
uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,(dotyczy
uczniów niepełnoletnich)
- przypomnienie przedstawicielom Rady Rodziców o spotkaniu z
dyrekcją szkoły o 18.00 w sali nr 10)
- sprawy bieżące: nieobowiązkowe ubezpieczenie, komitet rodzicielski,
Studniówka- powołanie przedstawicieli rodziców do komitetu
studniówkowego
Spotkanie dyrekcji szkoły z reprezentantami rodziców z Rad
Oddziałowych I – III w sali nr 10 .
kl. I, II, III Spotkania indywidualne z wychowawcami klas w gabinetach wg grafiku

kl. I

17.00

kl. II

17.00

kl. III

Spotkanie w sali gimnastycznej w poziomie klas I:
Profilaktyka zagrożeń (uzależnienia, stres, bulimia, anoreksja,
depresje, cyberprzemoc).
Prezentacja wyników ankiet dotyczących zagrożeń uzależnieniami.
 Spotkania z wychowawcami klas I w gabinetach wg grafiku (po
spotkaniu w sali gimnastycznej).
- omówienie postępów klasy w nauce i problemów opiekuńczowychowawczych,
- sprawy bieżące.
Spotkania indywidualne z wychowawcami klas w gabinetach wg grafiku
Spotkania z wychowawcami klas w gabinetach wg grafiku
(poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na I
semestr)

wychowawcy klas III

E. Habich,
K. Burakowska,
E. Jarmołowska
wychowawcy klas

K. Burakowska,
J. Bieniecki,
A Grzybowska-Wywiał
J.Jakuczun - Kubicka,

wychowawcy klas I

wychowawcy klas II

wychowawcy klas III

2 stycznia 2018 r.
wtorek
17.00

kl. I, II

kl. III

Spotkania z wychowawcami klas w gabinetach wg grafiku
(poinformowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych na I
semestr)

wychowawcy klas I i II

 Spotkania indywidualne z wychowawcami klas III w gabinetach wg wychowawcy klas III
-

grafiku
omówienie postępów klasy w nauce i problemów opiekuńczowychowawczych,
sprawy bieżące

6 lutego 2018 r.


16.00

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców w sali nr 10.
wychowawcy klas I, II, III

17.00

kl. I, II, III

6 marca 2018 r.
wtorek
17.00

kl. I, III
kl. II

10 kwietnia 2018 r.
wtorek
16.00

 Spotkania z wychowawcami klas w gabinetach wg grafiku
- podsumowanie pracy klasy po I semestrze,
- sprawy bieżące.
Spotkania indywidualne z wychowawcami klas w gabinetach wg grafiku



Spotkanie w świetlicy szkolnej z dyrekcją szkoły (Matura 2019)
Spotkania z wychowawcami klas II w gabinetach wg grafiku (po
spotkaniu w świetlicy).



Spotkanie Prezydium Rady Rodziców w sali nr 10.

wychowawcy klas I, III
E. Habich
wychowawcy kl.II

17.00

kl. I

17.00

kl. II



Spotkania indywidualne z wychowawcami klas II w gabinetach wg wychowawcy klas II
grafiku

17.00

kl. III



Spotkania z wychowawcami klas III w gabinetach wg grafiku przedstawienie propozycji ocen,

wychowawcy klas III

-podsumowanie pracy klasy w I LO

samorząd klasowy

Spotkania indywidualne z wychowawcami klas I w gabinetach
wg grafiku.

wychowawcy klas I

5 czerwca 2018 r.
wtorek
16.00
17.00

17.00

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców w sali nr 10.
kl. I

kl. II

 Spotkanie z dyrekcją w świetlicy szkolnej:
- wybór przedmiotów wiodących w kontekście egzaminu maturalnego,
- wystąpienie psychologa „Jak pomóc dziecku w wyborze dalszej drogi
edukacji?”
Spotkania z wychowawcami klas I po spotkaniu z dyrekcją
w gabinetach wg grafiku:
- omówienie wyników nauczania (informacja o grożących ocenach
niedostatecznych),
- omówienie frekwencji i spraw wychowawczych,
- zebranie wniosków do pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
na rok szkolny 2018/2019,
- sprawy bieżące.
Spotkania z wychowawcami klas II w gabinetach wg grafiku:
- omówienie wyników nauczania (informacja o grożących ocenach
niedostatecznych),
- omówienie frekwencji i problematyki wychowawczej
- zebranie wniosków do pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
na rok szkolny 2018/2019,
- sprawy bieżące.

E. Habich
K. Burakowska,
E. Jarmołowska,
J.Jakuczun- Kubicka,
J. Bieniecki, Anna
Grzybowska-Wywiał
wychowawcy klas I

wychowawcy klas II

Nauczyciele uczący przedmiotów dyżurują w czasie zebrań od godz. 17.00 do godz. 18.30 w pokoju nauczycielskim lub sali lekcyjnej
wskazanej w grafiku.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/18

DATA

KLASY I

KLASY II

KLASY III

26 września 2017 r.

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

PREZYDIUM RR (18.00)
SALA 10
7 listopada 2017 r.

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

OBOWIĄZKOWE
(poprzedzone spotkaniem z
dyrekcją w świetlicy szkolnej:
Matura 2018)
INDYWIDUALNE

5 grudnia 2017 r.

OBOWIĄZKOWE
(poprzedzone spotkaniem w
świetlicy szkolnej z dyrekcją,
pedagogiem i psychologiem:
Profilaktyka zagrożeń)

INDYWIDUALNE

OBOWIĄZKOWE

2 stycznia 2018 r.

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE

INDYWIDUALNE

6 lutego 2018 r.
PREZYDIUM RR (16.00)
SALA 10

OBOWIĄZKOWE
podsumowanie I semestru

OBOWIĄZKOWE
podsumowanie I semestru

OBOWIĄZKOWE
podsumowanie I semestru

6 marca 2018 r.

INDYWIDUALNE

OBOWIĄZKOWE
Spotkanie z dyrekcją w
świetlicy szkolnej: Matura 2019

INDYWIDUALNE

10 kwietnia 2018 r.
PREZYDIUM RR (16.00)
SALA 10
5 czerwca 2018 r.
PREZYDIUM RR (16.00)
SALA 10

INDYWIDUALNE

INDYWIDUALNE

OBOWIĄZKOWE
( Spotkaniem z dyrekcją w
świetlicy szkolnej „Jak pomóc
dziecku w wyborze dalszej
drogi edukacji?” – przedmioty
wiodące)

OBOWIĄZKOWE

OBOWIĄZKOWE
(podsumowanie 3 lat nauki
w I LO)
-------------------------------

