
Terminy spotkań wychowawców, nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami 

uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Goworowie w roku 

szkolnym 2019/2020 

LP. DATA FORMA TEMATYKA 

1.  26.09.2019 r. ZEBRANIA 

KLASOWE Z 

WYCHOWAWCĄ 
 

1. Przedstawienie kalendarza 

roku szkolnego, podanie 

terminów spotkań z rodzicami i 

konsultacji indywidualnych.       

2. Zapoznanie z dokumentami i 

regulacjami wewnętrznymi 

szkoły oraz ze sposobami 

sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, kryteriami 

oceniania i zachowania.              

3. Omówienie obowiązujących 

przepisów dotyczących egzaminu 

zewnętrznego w klasie VIII 

szkoły podstawowej.                                 

4. Poinformowanie rodziców o  

programie wychowawczo-

profilaktycznym (po uchwaleniu 

go przez Radę Rodziców będzie 

dostępny na stronie internetowej 

szkoły).                                       

5. Przedstawienie planu pracy 

wychowawcy klasowego.           

6. Wybór trójki klasowej oraz 

przedstawiciela danego oddziału 

do Rady Rodziców.       

2.  24.10.2019 r. DZIEŃ OTWARTY 
Indywidualne konsultacje z 

wychowawcami klas i 

nauczycielami przedmiotów. 

Spotkania z wychowawcą. 

Indywidualne konsultacje z 

nauczycielami przedmiotów. 

Bieżące sprawy klasy, informacja 

o osiągnięciach edukacyjnych 

uczniów, trudnościach w nauce 

i zachowaniu. Dostosowania 

egzaminacyjne dla uczniów klas 

VIII SP – przedstawienie 

procedur, pozyskanie informacji 

zwrotnych i ustalenie szczegółów 

wsparcia. Organizacja balu 

absolwenta (klasy VIII SP). 

3.  21.11.2019 r. ZEBRANIA 

KLASOWE Z 

WYCHOWAWCĄ 
Prezentacja prac uczniów 

pierwszego i drugiego etapu 

edukacyjnego (0-III i IV-

Poinformowanie o ocenach 

bieżących, ocenach z  

zachowania, informacja 

o zagrożeniach oceną 

niedostateczną. Bieżące sprawy 

klasy.  



VIII). 

4.  19.12.2019 r. DZIEŃ OTWARTY 
Indywidualne konsultacje z 

wychowawcami klas i 

nauczycielami przedmiotów. 
 

Bieżące sprawy klasy, informacja 

o zachowaniu uczniów, 

osiągnięciach edukacyjnych oraz 

trudnościach w nauce. 

Przekazanie informacji o 

frekwencji. Życzenia świąteczno-

noworoczne.  

 

5.  16.01.2020 r. ZEBRANIA 

KLASOWE Z 

WYCHOWAWCĄ 

 

Poinformowanie o 

przewidywanych ocenach 

śródrocznych, ocenie z 

zachowania, informacja 

o zagrożeniach oceną 

niedostateczną. Bieżące sprawy 

klasy.  

6.  06.02.2020 r. 

 

WYWIADÓWKA 

PODSUMOWUJĄCA 

I OKRES 
Spotkanie z dyrekcją szkoły, 

wychowawcami, 

nauczycielami przedmiotów. 

Wywiadówka podsumowująca I 

okres nauki roku szkolnego 

2019/2020.  

Program profilaktyczny 

przygotowany przez uczniów pod 

kierunkiem p. Joanny Gryczka i 

p. Anny Rurka. Prezentacja 

dorobku uczniowskiego, tj. 

wystawa prac plastycznych, 

prezentacja chóru szkolnego, itp.  

Występ grupy tanecznej z SP 

oraz pokaz karate. Wręczenie 

rodzicom listów gratulacyjnych, 

dyplomów za 100% frekwencję 

oraz dyplomów „Przyjaciel 

szkoły”. 

7.  26.03.2020 r. ZEBRANIA 

KLASOWE Z 

WYCHOWAWCĄ 
 

Poinformowanie o ocenach 

bieżących, ocenach z  

zachowania, informacja 

o zagrożeniach oceną 

niedostateczną. Bieżące sprawy 

klasy. Przekazanie informacji o 

frekwencji. Organizacja i 

procedury diagnozy zewnętrznej 

– egzamin VIII-klasisty. 

8.  30.04.2020 r. DZIEŃ OTWARTY 
Indywidualne konsultacje z 

wychowawcami klas i 

nauczycielami przedmiotów. 

 

Bieżące sprawy klasy, informacja 

o zachowaniu uczniów, 

osiągnięciach edukacyjnych oraz 

trudnościach w nauce. 

 

 



9.  28.05.2020 r. WYWIADÓWKA 

PODSUMOWUJĄCA 

II OKRES 
Spotkanie z wychowawcą, 

nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem, psychologiem, 

logopedą, nauczycielami 

zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych. 

W programie prezentacja 

rocznego dorobku kół 

zainteresowań. Wystawa prac 

plastycznych, literackich, 

prezentacja zdjęć z życia szkoły. 

Poinformowanie rodziców                   

o sprawach bieżących klasy. 

Poinformowanie o 

przewidywanych rocznych 

ocenach z poszczególnych 

przedmiotów, ocenie z 

zachowania, informacja 

o zagrożeniach oceną 

niedostateczną. Indywidualne 

rozmowy z rodzicami i uczniami. 

10.  26.06.2020 r. UROCZYSTE 

ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 

Podsumowanie roku szkolnego 

2019/2020. 

Część artystyczna przygotowana 

przez uczniów I etapu 

edukacyjnego (klasy 0-III), II 

etapu edukacyjnego (klasy IV-

VIII). Pożegnanie absolwentów. 

Wystąpienie dyrektora, spotkania 

z wychowawcami. 

 

 

                                                                                               Dyrektor SP im. M. Kopernika w Goworowie 

                                                                                                                mgr Jacek Dobrzyński 


