
Załącznik nr 1 do Planu pracy szkoły
w ZSBiO w Łabiszynie w roku szkolnym 2022/2023

Plan spotkań z rodzicami w Zespole Szkół Branżowych
i Ogólnokształcących w Łabiszynie

Rok szkolny 2022/2023

Cel ogólny:
- wdrożenie rodziców do współpracy ze szkołą i umożliwienie im udziału w tworzeniu

warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci
Cele szczegółowe:
- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
- włączenie rodziców w prace na rzecz szkoły,
- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację

Harmonogram spotkań:

1. WRZESIEŃ – 15.09.2022.*
Spotkanie organizacyjne dla rodziców. Przedstawienie ogólnych informacji o szkole
(praktyczna nauka zawodu, kursy dokształcające itp.).
Przedstawienie: Statutu Szkoły, Interwencji Profilaktycznej, elementów Planu nadzoru
pedagogicznego. Podanie rodzicom dat dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych.
Ustalenie zmian w programie wychowawczo - profilaktycznym na rok szkolny
2022/2023.Przedstawienie Wewnątrzszkolnych zasad funkcjonowania e – dziennika. Podanie
loginów i haseł niezbędnych do pierwszego zalogowania do e – dziennika. Prezentacja
dotycząca korzystania z e – dziennika. Przekazanie informacji na temat monitoringu
wizyjnego w szkole oraz ubezpieczenia uczniów.
Spotkanie z pielęgniarką szkolną. Przedstawienie zadań pedagoga, psychologa, pedagoga
specjalnego oraz kierownika szkolenia praktycznego. Przypomnienie zapisów rozporządzenia
dotyczącego nauki religii oraz udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
Informacje ogólne. Spotkania w klasach z wychowawcami. Złożenie przez rodziców różnego
typu deklaracji i zobowiązań. Informacja zwrotna rodziców na temat oczekiwań wobec
szkoły.

2. GRUDZIEŃ - 14.12.2022.*
Spotkanie informacyjne. Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen semestralnych.
Potwierdzenie podpisem informacji o ocenach niedostatecznych przewidzianych na koniec I
semestru.
Pedagogizacja rodziców.
Omówienie procedur obowiązujących na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe. Przekazanie informacji na temat ocen przewidywanych na I semestr.

3. STYCZEŃ  – 25.01.2023*
Spotkanie informacyjne.
Przekazanie informacji na temat wyników nauczania  i wychowania w I półroczu roku

szkolnego 2022/2023.

Pedagogizacja rodziców.



4. MAJ -24.05.2023.*
Spotkanie informacyjne.
Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen końcoworocznych.     Potwierdzenie podpisem

informacji o ocenach niedostatecznych przewidzianych na koniec II półrocza. Przedstawienie

zasad i warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca (montaż słowno – poetycki, prezentacja

multimedialna, słodki poczęstunek).

Pedagogizacja rodziców.

*Daty spotkań mogą ulec zmianom. O fakcie tym rodzice/opiekunowie zostaną
poinformowani odpowiednio wcześniej za pomocą e – dziennika.Tematyka spotkań zostanie
ustalona w związku z bieżącymi potrzebami.
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