
Terminarz  spotkań 
z rodzicami uczniów Społecznej Szkoły

Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka
w Wejherowie na rok szkolny 2018/2019

Lp Spotkania z rodzicami Data 

1

Zebranie  rodzicami 
Podsumowanie   działań  dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych  w
roku szkolnym 2017-2018,  przypomnienie  obowiązujących   w naszej
szkole  zasad  Oceniania  Wewnątrzszkolnego,  przedstawienie/
przypomnienie   zmodyfikowanego   punktowego  systemu  oceniania
zachowania,   przedstawienie  projektu   Programu  profilaktyczno-
wychowawczego szkoły opracowanego przez nauczycieli i rodziców.  
 Poinformowanie   rodziców   o:  wymaganiach  edukacyjnych   z
poszczególnych przedmiotów i ocenie zachowania   oraz o sposobach
sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów,  warunkach  i  trybie
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych.  Podpisanie
informacji, zgód itd.
Sprawy bieżące.

13 września 2018r.

2

Spotkanie  rodziców  z p. Dorotą Gałan Niedziela z nauczycielem 
akademickim,  trenerką, emisariuszką Bezpiecznego Internetu w ramach 
realizacji projektu realizowanego w szkole Kształtowania bezpiecznych 
zachowań uczniów                       w Internecie 17.00-17.45

18 października  2018

3
Konsultacje z rodzicami  od 17.15

18 października 2018 

4

Zebrania z rodzicami 
Poinformowanie  rodziców  o  przewidywanych  okresowych  ocenach
niedostatecznych  i  dopuszczających   z  zajęć  edukacyjnych  oraz
przewidywanych  nieodpowiednich  i  nagannych  ocenach  zachowania.
Wychowawcy  informują    rodziców  uczniów  zagrożonych  o
konieczności uczestniczenia w  zebraniu. 
Informacja  o  przeprowadzonych  próbnych  egzaminach  w
poszczególnych klasach

13 grudnia 2018 

5
Przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018r

6
Ostateczny termin ustalania ocen okresowych 

9 stycznia 2019r

7
Zakończenie I okresu

10  stycznia 2019 r.

8 Zebranie z rodzicami podsumowujące pracę pierwszego okresu 17 stycznia 2019r
9 Ferie zimowe 11 - 24  lutego 2019 r

10

 Zebranie z rodzicami/ konsultacje
Ewaluacja wewnętrzna -  ankieta ewaluacyjna 
Przeszkolenie rodziców (przypomnienie)  w  sprawie zasad, organizacji i
przebiegu    egzaminu po III klasie gimnazjum i egzaminu ósmoklasisty.
Przedstawienie  wyników  próbnych  sprawdzianów  i  egzaminów

28 marca  2019r

1



gimnazjalnych. Sprawy wychowawcze, dydaktyczne.

11 Wiosenna przerwa świąteczna 18 -23 kwietnia  2019r

12 Zebranie  z  rodzicami  – poinformowanie  rodziców o przewidywanych
rocznych  ocenach  niedostatecznych  i  dopuszczających  oraz  o
przewidywanych ocenach nieodpowiednich i nagannych z zachowania

 9 maja 2019 r.

13
Ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych.
Ostateczny  termin  wstawienia  przewidywanych   ocen  do  dziennika
elektronicznego)

27 maja 2019
(piątek)

14
Składanie  podań  o  możliwość  napisania  rocznego   sprawdzianu
wiadomości i umiejętności

do 30 maja 
2019 czwartek 

15 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 6 czerwca  2018r.

16 Tydzień wycieczkowy dla uczniów wszystkich klas
10-14 czerwca 2019

17 Bal gimnazjalny 18 czerwca 2019

18 Uroczystość  trzecioklasistów-  spotkanie  uczniów,  rodziców,
wychowawców 
i dyrekcji szkoły (godziny popołudniowe)

19 czerwca 2019

19
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 

2


