Szkoła Podstawowa nr 2 im. ojca Michała Tomaszka

Zebrania z rodzicami
Szanowni Rodzice

Zgodnie z „Harmonogramem zebrań z rodzicami” na rok szkolny 2017/2018 dnia 16 maja 2018 r. (środa) w
placówce odbędzie się „DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY” dla rodziców uczniów klas VII Szkoły Podstawowej oraz II i III
Gimnazjum.

17.00 – 17.30 – spotkania z wychowawcami klas
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klasa

wychowawca

Nr gabinetu

7a

A.Czarniecka

Nr 8

2a

S.Skoczylas

Nr 5

2b

G.Przekop

Nr 1

2c

Ł.Rogala

Nr 3

3a

S.Jarosz

Nr 9

3b

E.Ługowska

Nr 7

3c

I.Błauciak

Nr 6

powiadomienie pisemne rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych, ocenie nieodpowiedniej lub
nagannej z zachowania, nieklasyfikowaniu, egzaminie poprawkowym
podpisanie przez rodzica powiadomienia i zarejestrowanie przez wychowawcę w sekretariacie szkoły
powiadomienie pisemne rodziców o grożącym uczniom nieklasyfikowaniu(opuszczenie przez ucznia 50% zajęć z
danego przedmiotu skutkuje egzaminem klasyfikacyjnym końcoworocznym, który odbywa się na
wniosek pisemny rodzica i zaopiniowany przez wychowawcę klasy. W przypadku braku wniosku lub nie
przystąpieniu do egzaminu, uczeń otrzymuję ocenę niedostateczną- proszę zwrócić szczególną uwagę
na ten typ zajęć, które odbywają się tylko 1x lub 2x w tygodniu np. muzyka, religia, technika.
j.niemiecki, historia, informatyka- przy częstych nieobecnościach( bez względu na przyczynę,) bardzo
łatwo opuścić połowę zajęć!!!
powiadomienie pisemne rodziców wszystkich uczniów o proponowanych ocenach

za II semestr oraz o terminie poprawy ocen, zakresu materiału do powtórzenia
( indywidualne ustalenia z nauczycielem przedmiotu)..
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Omówienie dotychczasowych wyników nauczania ( kartki z ocenami cząstkowymi)
Analiza uzyskanych punktów i oceny z zachowania – (punkty dodatnie i ujemne)
Wpłaty na Komitet Rodzicielski
Przygotowanie klasowych wycieczek na koniec roku szkolnego
Sprawy klasowe

17.30- 18.00 - indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami przedmiotów-omawianie postępów w nauce i
zachowaniu wg. harmonogramu:

gabinet nr 1 – D.Dominiczak – (chemia,biologia)

gabinet nr 10 – D.Bińczak(matematyka)

gabinet nr 2- D.Bukowiecka, D.Książek –(religia)

gabinet nr 11 – M.Feler –
(j.niemiecki)

gabinet nr 3- Ł.Rogala( j.angielski)

gabinet nr 12 – W. Wyspiański
(informatyka, technika)

gabinet nr 4 –K.Aftyka
( język polski)

gabinet nr 22- A.Kościelski(porady pedagogiczne)

gabinet nr 5 –S.Skoczylas
język polski

gabinet nr 24- I.Błauciak(plastyka)

gabinet nr 6 – B.Ogórek –Lubarska
(fizyka)

gabinet nr 26- I.Wrzeszcz(j.niemiecki)

gabinet nr 7- J.Sikorska
(geografia, biologia)

gabinet nr 27- M.Przekop
(j.angielski)

gabinet nr 8 – A. Czarniecka –
(historia, WOS)

pokój nauczycielski- P.Bagladis,
D.Smoleń,J.Błauciak,E.Ługowska-(w-f)

gabinet nr 9- E.Łagowski (matematyka)

gabinet dyrektora-M.Popko-(matematyka)
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