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HARMONOGRAM I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
w roku szkolnym 2021 / 2022 

 
L.p.  

Data 
Godzina 

 
Tematyka 

 
Osoba odpowiedzialna 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

08.09.2021 r. 
(środa) 

godz.17:30 
  

 
 

1.Organizacja współpracy z rodzicami klas I 
2.Wybór Rad klasowych rodziców oraz w 
głosowaniu tajnym przedstawiciela klasy do 
Rady Rodziców. 
3.Spotkanie z wychowawcami, zapoznanie ze 
Statutem Szkoły, WSO i innymi 
Regulaminami  
Rodzice uczniów klas pierwszych 1A, 1B, 1C 
spotykają się o godzinie 17:00 w sali 
gimnastycznej a klasy 1D, 1E, 1F, 1G o godz. 
17:45. 
Po spotkaniu w sali gimnastycznej odbędą się 
spotkania z wychowawcami w salach 
lekcyjnych. 
Spotkania z wychowawcami klas II, III i IV 
odbędą się on-line o godz. 17.30 

 
dyrektor 

Krzysztof Ślusarczyk 
wicedyrektor 

Maciej Zawadzki 
wicedyrektor 

Dorota Benbenkowska 
pedagog szkolny 

Maria Szyszniewska 
Mariola Michalak 
psycholog szkolny 

Natalia Białas 
kierownik  

Andrzej Kudelski 
 

wychowawcy klas  

 
 
2 

 
27.10.2021 r. 

(środa) 
godz.17:30 

on-line 

1.Sytuacja wychowawczo-opiekuńcza w 
szkole; informacja kierownictwa o aktualnych 
sprawach szkoły-radiowęzeł 
2.Spotkanie rodziców z wychowawcami i 
innymi nauczycielami. 
 

 
dyrekcja 

wychowawcy klas 
nauczyciele 

 
 
 
3 

 
 

08.12.2021 r. 
(środa) 

godz.17:30 
 

1.Informacja kierownictwa o aktualnych 
sprawach szkoły - przez radiowęzeł. 
2.Spotkania rodziców z wychowawcami i 
innymi nauczycielami. 
3. Informacja o semestralnych ocenach w 
klasach maturalnych i przewidywanych 
ocenach w klasach młodszych. 

 
dyrektor 

Krzysztof Ślusarczyk 

 
wychowawcy klas 

nauczyciele 

 
 
 
 
4 

 
 

26.01.2022 r. 
 (środa) 

godz.17:30 
on-line 

1.Informacja kierownictwa o aktualnych 
sprawach szkoły-przez radiowęzeł 
2.Spotkanie rodziców z wychowawcami i 
innymi nauczycielami. 
3.Podsumowanie wyników klasyfikacji 
semestralnej.  

 
dyrekcja 

wychowawcy klas 
nauczyciele 

 
 
 
5 

 
 

30.03.2022 r. 
(środa) 

godz.17:30 
on-line 

1. Informacja kierownictwa o aktualnych 
sprawach szkoły-przez radiowęzeł. 
2.Spotkanie rodziców z wychowawcami i 
innymi nauczycielami. 
 

 
dyrekcja 

wychowawcy klas 
nauczyciele 

 
 
6 

 
18.05.2022 r. 

(środa) 
godz.17:30 

1.Informacja kierownictwa o aktualnych 
sprawach szkoły- przez radiowęzeł. 
2. Spotkanie rodziców z wychowawcami i 
innymi nauczycielami. 
3. Informacja o przewidywanych ocenach 
rocznych dla uczniów klas młodszych. 

 
dyrektor 

Krzysztof Ślusarczyk 
 

wychowawcy klas 
nauczyciele 

 
Uwaga: Forma spotkań z rodzicami może ulegać zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. 
Informacja  o formie spotkania będzie umieszczana na stronie szkoły w zakładce dla rodziców i przekazywana 
przez wychowawców. 
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