
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

2021/22 w formie stacjonarnej lub zdalnej 

Zebrania z rodzicami 

05.10.2021 - godz.17.00 - Ślubowanie klas pierwszych 

( jeśli sytuacja na to pozwoli) 

06.09- Spotkanie z RR w sprawie budżetu 

obywatelskiego 

07.09- spot. Wych z rodzicami w sprawie budżetu 

obywatelskiego poprzez platformę TEAMS 

I. 

Klasy 1-3 - 28.09 - godz.17.00 - spotkanie 

organizacyjne z dyrektorem szkoły na sali 

gimnastycznej - zapoznanie z dokumentami szkoły, 

spotkanie organizacyjne z wychowawcą – zapoznanie 

z wymaganiami, dokumentami szkoły, nowym 

prawem oświatowym . 

Klasy 4-8 - 29.09 – godz.17.00 - spotkanie 

organizacyjne z dyrektorem szkoły na sali 

gimnastycznej - zapoznanie z dokumentami szkoły, 

spotkanie organizacyjne z wychowawcą – zapoznanie 

z wymaganiami, dokumentami szkoły, egzaminem 8- 

klasisty- wicedyrektor 



06.09 godz.17.00-spotkanie z Radą Rodziców 

 
 

 
II. 

Klasy 1-8 – 03,11 - godz 17.00-19.00 konsultacje dla 

Rodziców – wszyscy nauczyciele . 

III. 

Klasy 1-8 – 04.01 godz.17.00 konsultacje dla Rodziców 

w szczególności z Rodzicami uczniów zagrożonych 

(przekazanie informacji o zakresie materiału do 

poprawy) – wszyscy nauczyciele 

IV. 

09.02 dodz.17.00 klasy 4-8 - spotkanie z wychowawcą , 

podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, 

frekwencja, sprawy klasy 

10.02- godz.17.00 klasy 1-3 - spotkanie z wychowawcą , 

podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, 

frekwencja, sprawy klasy 

V. 

26.04 - klasy 1-8 - godz.17.00 - 19.00 konsultacje dla 

Rodziców- wszyscy nauczyciele 

VI. 

18.05 klasy 1-8 – godz17.00 – konsultacje dla 

Rodziców oraz spotkanie z Rodzicami osób 

zagrożonych - przekazanie 



informacji oraz omówienie możliwości 

poprawy ocen i uzyskania wsparcia od 

nauczycieli 

VII. 

20.06 - klasy 1-3 – godz17.00 - zebranie 

podsumowujące rok szkolny 2020-21 

21.06 - klasy 4-8 - godz.17.00- zebranie 

podsumowujące rok szkolny 2020-21 

Proponowane dni wolne zgodnie z 

rozporządzeniem 1.24.05.-egzamin 8-klasisty 

2. 25.05.- egzamin 8-klasisty 

3. 26.05.-egzamin 8-

klasisty II termin – 13-

15.06.2022 Wyniki 01.07 

Zaświadczenia 08.07.2022 

4. 22.12.- jasełka szkolne i klasowe- zajęcia opiekuńczo-wych. 

5. 08.10 - Tydzień Godności Niepełnosprawnych(Miasto) 

6. 12.11-  piątek po  Dniu Niepodległości 

7.01.06- Dzień Dziecka- zajęcia opiekuńczo-wych. 

8. 02 .05 - Majówka 



Wystawianie ocen w roku szkolnym : 
 
 

 

I półrocze- 05.01.2022 (Informacja pisemna dla 

rodziców 05.01.2022r.) 

Koniec roku szkolnego- 06.06.2022 (Informacja 

pisemna dla rodziców 06.06.2022r.) 

 
 

Zakończenie I półrocza - 21.01.2022 ( I 

półrocze 01.09.2021 - 21.01.2022) 

Zakończenie roku szkolnego -24.06.2022 ( II półrocze 
24.01.2022 

- 24.06.2022) 
 
 

Informacja dla rodziców o zagrożeniu negatywną oceną 

klasyfikacyjną (pisemna lub elektroniczna podczas nauczania 

zdalnego): 

I półrocze 

26.12.2021r. II 

półrocze 

16.05.2022r. 

 


