HARMONOGRAM SPOTKAŃ NAUCZYCIELI I RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Lp.

Data

Dzień tygodnia

1

5 września 2016r.

Poniedziałek

2

6 września 2016 r.

Wtorek

3

24 października 2016 r.

Poniedziałek

4

21 listopada 2016 r.

Poniedziałek

5

22 listopada 2016r.

Wtorek

6

19 grudnia 2016 r.

Poniedziałek

7

25 stycznia 2017 r.

Środa

8

26 stycznia 2017 r.

Czwartek

9

20 marca 2017 r.

Poniedziałek

10

15 maja 2017 r.

Poniedziałek

11

16 maja 2017 r.

Wtorek

Godzina

Klasy

Tematyka spotkania
Organizacja roku szkolnego 2016-2017, w tym: podręczniki, ubezpieczenie, weryfikacja danych
osobowych ucznia, dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, wdż (od kl. 5 sp
do 3 g), *wybory trójek klasowych, informacje o programie szkolenia sportowego, komitet
rodzicielski, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych semestralnych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunki i
tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywane semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
dydaktycznych, warunki i sposoby oraz kryteria ocenia zachowania, warunki i tryb uzyskiwania
wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, skutkach ustalenia uczniowi
nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, uzyskanie od rodziców wzorów podpisów,
zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii i etyki,
przekazanie informacji związanych z egzaminem gimnazjalnym (np. terminy, deklaracje, wybór
języka obcego, opinie PPP), zapoznanie z regulaminem/procedurami realizacji projektów
edukacyjnych w gimnazjum.

16.30
17.30
16.30

1-3 SP47 (klasy "a")
1-3 G58 MS
1-3 (klasy "b" i "c")

17.30

4-6 SP 47

17.30

Drzwi otwarte

Kontrola wyników nauczania, frekwencji, zachowania uczniów oraz efektów treningowych.

16.30
17.30
16.30
17.30

1-3 SP47 (klasy "a")
1-3 G58 MS
1-3 (klasy "b" i "c")
4-6 SP 47

Kontrola wyników nauczania, frekwencji, zachowania uczniów oraz efektów treningowych.

17.30

Drzwi otwarte

Kontrola wyników nauczania, frekwencji, zachowania uczniów oraz efektów treningowych.
Informacja o proponowanych ocenach śródrocznych.

16.30
17.30
16.30

1-3 SP47 (klasy "a")
1-3 G58 MS
1-3 SP47 (klasy "b" i "c")

17.30

4-6 SP 47

17.00

Drzwi otwarte

Kontrola wyników nauczania, frekwencji, zachowania uczniów oraz efektów treningowych. Klasy
III gimnazjum - zebrania z rodzicami: zapoznanie z procedurami organizowania i przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016-2017.

16.30
17.30
16.30
17.30

1-3 SP47 (klasy "a")
1-3 G58 MS
1-3 SP47 (klasy "b" i "c")
4-6 SP 47

Informacja o proponowanych ocenach rocznych z poszczególnych zajęć dydaktycznych oraz z
zachowania. Sprawy klasowe. Letni wypoczynek uczniów: obozy sportowe, kolonie, półkolonie.

Klasyfikacja śródroczna. Informacja o uzyskanych przez uczniów ocenach śródrocznych z
poszczególnych zajęć dydaktycznych oraz z zachowania. Efekty szkolenia sportowego. Zasady,
terminy i zakres programowy, który muszą uzupełnić uczniowie z ocenami niedostatecznymi.
Sprawy bieżące – klasowe.

