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Terminarz spotkań z rodzicami 

uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1  

i Gimnazjum Społecznego nr 1  

im. Janusza Korczaka 

w Wejherowie na rok szkolny 2016/2017 

 
Lp Rada pedagogiczna/spotkania z rodzicami Data 

1  Zebranie ogólne  

Podsumowanie  działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w roku 

szkolnym 2015-2016, planu pracy szkoły pod hasłem „Zdrowy styl życia jest 

nie do przebicia” 

Przedstawienie misji i wizji szkoły, planu pracy szkoły z hasłem przewodnim 

Czytanie jest w planie- rok szkolny 2016-2017, omówienie poszerzonej 

oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny  

Zebrania w klasach: 

Przedstawienie rodzicom Programu Wychowawczego Szkoły  i Programu  

Profilaktyki,  przedstawienie, przypomnienie  obowiązujących   w naszej    

szkole zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego, kryteriów oceniania ze swojego 

przedmiotu, klasowych    planów wychowawczych itp. .. Sprawy bieżące. 

15 września 2016r. 

 

2  Zebranie z rodzicami.- kl. IIIg 

Przeszkolenie rodziców kl. III gimnazjum  w  sprawie zasad, organizacji i 

przebiegu  próbnego egzaminu  po III klasie gimnazjum .  Informacja o 

postępach w nauce. Sprawy bieżące.  

17 listopada 2016 

 

3  Zebranie z rodzicami/konsultacje 

 Poinformowanie rodziców o przewidywanych okresowych ocenach 

niedostatecznych i dopuszczających  z zajęć edukacyjnych oraz 

przewidywanych nieodpowiednich i nagannych ocenach zachowania . 

 15 grudnia 2016 r.  

 

4  Przerwa świąteczna. 22 grudnia-31 

grudnia 2016r 

5  Ostateczny termin ustalania ocen okresowych   10 stycznia 2016r 

6  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna podsumowująca pracę I okresu.  

Podsumowanie wyników nauczania za  I okres (oceny, sprawdziany,    

testy, konkursy).  

12 stycznia 2017 

7  Zakończenie I okresu 12 stycznia 2017 r. 

 

8  Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 

2017r 

9  Zebranie z rodzicami 

Przeszkolenie rodziców (przypomnienie) w sprawie zasad, organizacji i 

przebiegu egzaminu po III klasie gimnazjum. Przedstawienie wyników 

próbnych sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. Sprawy wychowawcze, 

dydaktyczne. 

16 marca  2017r 

10  Wiosenna przerwa świąteczna 

 

13-18 kwietnia 

2017r 

 

 

11  Zebranie z rodzicami – poinformowanie rodziców o przewidywanych    

rocznych ocenach niedostatecznych i dopuszczających oraz o  

przewidywanych ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania.       

11 maja 2017 r. 
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Przedstawienie harmonogramu  uroczystego apelu Dzień Patrona Szkoły oraz 

zaangażowanie rodziców w organizację  festynu szkolnego (Święto szkoły) 

12  Ostateczny termin wystawiania ocen rocznych 4 czerwca 2017 

r.(niedziela) 

13  Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 

 

14 czerwca  2017r. 

(środa) 

14  Uroczystość trzecioklasistów- spotkanie uczniów, rodziców, wychowawców  

i dyrekcji szkoły (godziny popołudniowe). Szkoła podstwowa 

22 czerwca 2017 

15   Zakończenie roku szkolnego  23 czerwca 2017 r. 
 

   


