
Załącznik do Uchwały nr 4/17/18 
    Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 

 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
z dnia 11 września 2018r. 

 

HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI   
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku  

na rok szkolny 2018/2019 

Lp. Termin Forma  
spotkania Planowana tematyka Osoby 

odpowiedzialne Adresaci Miejsce 
spotkania 

1. 

19.09.2018 
(środa) 
godz. 

1700 – 1900 

Spotkanie 
ogólne 

inauguracyjne 
,,Otwarta 

środa” i/lub 
wywiadówki 
partnerskie 

klas I, II, IV, V, 
VII, VIII, III 

gimna-
zjalnych 

 Plany i kierunki pracy szkoły w roku 
szkolnym 2018/2019- prezentacja 
dyrektora szkoły. 

 Spotkania z wychowawcami, m.in.: 
- Zapoznanie z organizacją pracy 
dydaktyczno-wychowawczej przez 
wychowawców danego oddziału. 
- Przedstawienie Statutu, WSO w tym 
wymagań edukacyjnych, sposobu 
sprawdzania osiągnięć dydaktyczno-
wychowawczych, itp. 
- Diagnoza potrzeb i oczekiwań 
rodziców w zakresie pracy dydaktyczno-
wychowawczej i opiekuńczej                                   
z wychowawcą.  

 Wybory Rad Oddziałowych i Rady 
Rodziców. 

Dyrektor, 
Wicedyrektor, 

Pedagog, 
Psycholog, 

Wychowawcy, 
Wychowawcy 

wspomagający, 
Nauczyciele zajęć 

edukacyjnych 

Rodzice 
uczniów 

klas I, II, IV, 
V, VII, VIII, 
III gimna-
zjalnych 

Aula, sale 
lekcyjne, 
pokój 104 

- psycholog, 
pedagog 

2. 

14.11.2018 
(środa) 
godz.  

1700 – 1830 

,,Otwarta 
środa” i/lub 
wywiadówki 
partnerskie 
klas VIII, III 

gimna-
zjalnych 

 Spotkania z wychowawcami, m.in.:  
- Zapoznanie rodziców klas VIII i III 
gimnazjalnych z procedurą i organizacją 
próbnych egzaminów ósmoklasisty i 
gimnazjalnego – wychowawcy; 
- Przekazanie rodzicom przez 
wychowawców bieżących spraw               
i wydarzeń z życia szkoły i klasy. 

 Konsultacje indywidualne wg potrzeb                
z wychowawcą, nauczycielami. 

Dyrektor, 
Wicedyrektor, 

Pedagog, 
Psycholog, 

Wychowawcy, 
Wychowawcy 

wspomagający, 
Nauczyciele zajęć 

edukacyjnych 

Rodzice 
uczniów 

klas VIII, III 
gimna-

zjalnych 

Sale 
lekcyjne, 

pokój 104- 
psycholog, 
pedagog 

3. 

12.12.2018 
(środa) 
godz.  

1700 – 1830 

,,Otwarta 
środa” i/lub 
wywiadówki 
partnerskie 

klas I, II, IV, V, 
VII, VIII, III 

gimna-
zjalnych 

 ,,Jak pokonywać problemy 
wychowawcze?” -  prezentacja z 
pogadanką wychowawcy klas 
IV,V,VII,VIII i klas III gimnazjalnych. 

 Spotkania z wychowawcami, m.in.:  
- Poinformowanie o planowanej 
klasyfikacji uczniów - osiągnięciach 
uczniów klas I,II i przewidywanych 
ocenach półrocznych klas IV, V, VII, VIII i 
klas III gimnazjalnych.  
- Omówienie bieżących spraw 
dydaktyczno – wychowawczych i 
opiekuńczych klasy oraz przekazanie 
wydarzeń z życia klasy. 

 Konsultacje indywidualne wg potrzeb z 
wychowawcą, nauczycielami. 

Dyrektor, 
Wicedyrektor, 

Pedagog, 
Psycholog, 

Wychowawcy, 
Wychowawcy 

wspomagający, 
Nauczyciele zajęć 

edukacyjnych 

Rodzice 
uczniów 

klas I, II, IV, 
V, VII, VIII, 
III gimna-
zjalnych 

Sale 
lekcyjne, 

pokój 104- 
psycholog, 
pedagog 

 

6.02.2018 
(środa) 
godz.  

1700 – 1830 

Ogólne 
spotkanie 

podsumowują
ce I półrocze 
roku szkolne-
go 2018/2019 
Wywiadówki 

 Podsumowanie pracy dydaktyczno – 
wychowawczej i opiekuńczej szkoły za                           
I półrocze roku szkolnego 2018/2019 – 
prezentacja dyrektora szkoły. 

  „Jak ustrzec dziecko przed presją 
rówieśniczą?” - prezentacja tematyczna 
z pogadanką przeprowadzona przez 

Dyrektor, 
Wicedyrektor, 

Pedagog,Psycholog, 
Wychowawcy, 
Wychowawcy 

wspomagający, 
Nauczyciele  

Rodzice 
uczniów 
klas I, IV, 
VII i II-III 
gimna-

zjalnych 

Aula, sale 
lekcyjne, 
pokój 104 

- psycholog, 
pedagog 



partnerskie 
klas I, II, IV, V, 

VII, VIII, III 
gimna-
zjalnych 

specjalistę. 
 Spotkania z wychowawcami, m.in.: 

Podsumowanie pracy dydaktyczno – 
wychowawczej i opiekuńczej za                           
I półrocze roku szkolnego 2018/2019 w 
poszczególnych oddziałach. 

 Poinformowanie rodziców przez 
wychowawców poszczególnych klas 
I,II,IV,V, VII o ofercie edukacyjnej na 
następny rok szkolny 2019/2020. 

 Konsultacje indywidualne wg potrzeb, 
ewentualnie zgodnie z planem pracy 
wychowawcy. 

4. 

13.03.2019 
(środa) 
godz. 

1700 – 1830 

Zbiorowe 
spotkanie                 

z rodzicami 
klas VIII i III 
gimnazjalne  

 

 Prezentacja oferty edukacyjnej przez 
szkoły ponadgimnazjalne rodzicom klas 
VIII i klas III gimnazjalnych. 

 Możliwości wsparcia dziecka w 
wyborze dalszego kierunku kształcenia 
czy wyboru zawodu – pogadanka dla 
rodziców z doradcą zawodowym. 

 Spotkania z wychowawcami, m.in.: 
 - Prezentacja wyników próbnych 
egzaminów ósmoklasisty i 
gimnazjalnego przez wychowawców klas 
VIII i III gimnazjalnych, przedstawienie 
wniosków. 
- Omówienie bieżących spraw 
dydaktyczno – wychowawczych                         
i opiekuńczych w poszczególnych 
klasach. 

 Konsultacje indywidualne wg potrzeb, 
ewentualnie zgodnie z planem pracy 
wychowawcy poszczególnych klas. 

Dyrektor, 
Wicedyrektor, 

Pedagog, 
Psycholog, 

Wychowawcy, 
Wychowawcy 

wspomagający, 
Nauczyciele zajęć 

edukacyjnych 

Rodzice 
uczniów 

klas VIII, III 
gimna-

zjalnych 

Aula, sale 
lekcyjne, 
pokój 104 

- psycholog, 
pedagog 

5. 

4.04.2019 
(środa) 
godz.  

1700 – 1830 

,, Otwarta 
środa” i/lub 
wywiadówki 
partnerskie z 

rodzicami 
uczniów 

klas VIII i klas 
III gimna-
zjalnych 

 Spotkania z wychowawcami, m.in.:  
- Przekazanie rodzicom klas VIII i III 
gimnazjalnych przez wychowawców 
informacji odnośnie procedur i 
organizacji w szkole egzaminu 
ósmoklasisty i gimnazjalnego 2019. 
- Prezentacja z pogadanką wychowawcy 
nt. ”Wsparcia ucznia przez rodzica przed 
egzaminem ósmoklasisty i  egzaminem 
gimnazjalnym – sposoby radzenia ze 
stresem”. 
- Omówienie bieżących spraw 
dydaktyczno – wychowawczych                          
i opiekuńczych klasy i szkoły. 

 Konsultacje indywidualne wg potrzeb, 
ewentualnie zgodnie z planem pracy 
wychowawcy. 

Dyrektor, 
Wicedyrektor, 

Pedagog, 
Psycholog, 

Wychowawcy, 
Wychowawcy 

wspomagający, 
Nauczyciele zajęć 

edukacyjnych 

Rodzice 
uczniów 
klas VIII,  
III gimna-
zjalnych 

Sale 
lekcyjne, 

pokój 104- 
psycholog, 
pedagog 

6. 

8.05.2019 
(środa) 
godz. 

 1700 – 1830 

Ogólne 
spotkanie  

oraz  
,,Otwarta 

środa” i/lub 
wywiadówki 
partnerskie 

dla klas 
I,II,IV,V, VII 

VIII,III gimna-
zjalnych 

 „Zagrożenia płynące z internetu” - 
pogadanka tematyczna 
przeprowadzona przez przedstawiciela 
policji i psychologa. 

 Spotkania z wychowawcami, m.in.:  
- Omówienie bieżących spraw 
dydaktyczno – wychowawczych                             
i opiekuńczych szkoły.  
- Przekazanie rodzicom przez 
wychowawców bieżących spraw               
i wydarzeń z życia szkoły i klasy. 

Dyrektor, 
Wicedyrektor, 

Pedagog, 
Psycholog, 

Wychowawcy, 
Wychowawcy 

wspomagający, 
Nauczyciele zajęć 

edukacyjnych 

Rodzice 
uczniów 

klas 
I,II,IV,V 

VII,VIII,III 
gimna-

zjalnych 

Aula, sale 
lekcyjne, 
pokój 104 

- psycholog, 
pedagog 



- Poinformowanie o planowanej 
klasyfikacji uczniów i przewidywanych 
ocenach rocznych. 

 Konsultacje indywidualne wg potrzeb, 
ewentualnie zgodnie z planem pracy 
wychowawcy.  

 
Olecko, 11 września 2018r.    

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
m. Mikołaja Kopernika w Olecku 

Barbara Taraszkiewicz 
 
 
 
 
 
            Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Mikołaja Kopernika w Olecku 


