
Plan współpracy z rodzicami 

w roku szkolnym 2022/2023 
  

 

CEL OGÓLNY: 

- aktywizowanie  rodziców do współpracy ze szkołą i umożliwienie im udziału 

 w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ich dzieci.  

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

- dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych szkoły 

i środowiska rodzinnego, 

- dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień, 

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami opartego na relacjach partnerskich, 

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy klasową, 

- zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły, 

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację, 

- przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole. 

 

Każdy z Rodziców powinien: 

- uczestniczyć w życiu szkoły i klasy, w zebraniach i prelekcjach poświęconych 

zagadnieniom dydaktyczno – wychowawczym, w uroczystościach szkolnych  i  działaniach 

wychowawczych; 

- współpracować ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi  i dydaktycznymi,  

w tym uwzględniającymi obostrzenia w związku z COVID – 19, gdy zajdzie taka potrzeba. 

  

Rodzic zobowiązany jest do: 

- stałego kontaktu ze szkołą/wychowawcą poprzez e-dziennik lub inne narzędzie ustalone  

  z wychowawcą; 

- informowania szkoły o nieobecności ucznia, na bieżąco usprawiedliwiania absencji dziecka      

przez e-dziennik; 

- systematycznej pracy z dzieckiem w domu. 

  

Rodzice powinni: 

- dbać o odpowiedni wygląd swojego dziecka zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole; 

- dbać o odpowiednie przygotowanie dziecka do zajęć lekcyjnych; 

- na bieżąco przypominać o rozwadze i przestrzeganiu obowiązujących obostrzeń w związku 

z zagrożeniem epidemiologicznym/COVID – 19, gdy zajdzie taka potrzeba. 



I. Harmonogram spotkań z Rodzicami 

Lp. Termin Tematyka 

1. 

1 września  

2022 r. 

 

 - spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów kl. I – zapoznanie 

Rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, 

harmonogramem uroczystości  i imprez, dokumentami szkoły 

(Statut szkoły, WO, Program Profilaktyczno – Wychowawczy, 

Plan Pracy Wychowawcy itp.),   

 - wybór Oddziałowych Rad Rodziców, 

- sprawy bieżące,  

2. 
6 września  

2022 r. 
- spotkanie z Radą Rodziców, 

3. 
6 września  

2022 r. 

- spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów kl. II -VIII – 

zapoznanie Rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, 

harmonogramem uroczystości  i imprez, dokumentami szkoły 

(Statut szkoły, WO, Program Profilaktyczno – Wychowawczy, 

Plan Pracy Wychowawcy itp.),   

 - wybór Oddziałowych Rad Rodziców, 

- sprawy bieżące, 

4. 

29 listopada 

2022 r. 

 

 - poinformowanie o półrocznych przewidywanych ocenach 

niedostatecznych, nieklasyfikowaniu oraz o pozostałych  

przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz 

nagannych, nieodpowiednich i pozostałych ocenach  

z zachowania, 

- wskazanie daty 13.01.2023 r., jako daty do kiedy może uczeń 

poprawić oceny oraz terminu konferencji klasyfikacyjnej, 

 - sprawy bieżące (np. zachęcenie do udziału w akcjach 

charytatywnych organizowanych na terenie szkoły WOŚP, Góra 

Grosza itp.),  

5. 

styczeń/luty 

2023 r. 

 

- pedagogizacja rodziców – organizacja szkolenia dla rodziców  

6. 

31 stycznia 

2023 r. 

 

- podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2022/2023 

7. 
styczeń/luty  

2023 r. 
- spotkanie z Radą Rodziców 

8. 

9 maja 

2023 r. 

 

- indywidualne spotkania wychowawców i nauczycieli  

z rodzicami, omówienie sytuacji dydaktyczno  - wychowawczej, 

- zapoznanie rodziców uczniów klasy VIII z procedurami 

egzaminu ósmoklasisty, omówienie wyników testów próbnych  

w klasie VIII, 

- poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach 

niedostatecznych, nieklasyfikowaniu oraz o pozostałych  



 

Termin zebrań bądź konsultacji może ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

W zależności od potrzeb forma spotkania z rodzicami również może ulec zmianie. 

 

II. Godziny dostępności nauczycieli 

Godziny dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców ostały umieszczone na tablicy 

ogłoszeń w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły. 

Dyrektor szkoły: mgr Karolina Siwy przyjmuje wnioski i skargi w każdy: 

piątek 9.00 - 10.00 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Dzień konsultacji Godzina konsultacji 

1.  SIWY KAROLINA CZWARTEK 14:00 - 15:00 

2.  NOWAK ALICJA ŚRODA 14:00 - 15:00 

3.  ADAMSKA RENATA PONIEDZIAŁEK 12:30 - 13:30 

4.  BARAN ADAM PIĄTEK 10:30 - 11:30 

5.  BARAN AGATA CZWARTEK 8:30 - 9:30 

6.  BARTOSIK DANUTA PONIEDZIAŁEK 6:50 - 7:50 

7.  BENGIER MONIKA PIĄTEK 6:50 - 7:50 

8.  BŁACHOWICZ ANNA PIĄTEK 6:50 - 7:50 

9.  

BOCHENEK-PUŁAWSKA 

MAGDALENA 
PONIEDZIAŁEK 14:30 - 15:30 

10.  BOROWSKA ANNA WTOREK 8:35 - 9:35 

11.  BORUTA AGATA PIĄTEK 11:40 - 12:40 

12.  CIOSK MARIOLA PONIEDZIAŁEK 15:05 - 16:05 

13.  CZUBAT EWA WTOREK 6:50 - 7:50 

14.  DAŁEK JOANNA PIĄTEK 6:50 - 7:50 

15.  DUBIŃSKI PRZEMYSŁAW ŚRODA 7:40 - 8:40 

16.  FORTUNA AGNIESZKA PONIEDZIAŁEK 

ŚRODA 

12:30 - 13:00 

11:30 - 12:00 

17.  GACKA EWA CZWARTEK 7:45 – 8:45 

18.  GAJEWSKA EWA ŚRODA 7:45 – 8:45 

19.  GĄDEK ZBIGNIEW PONIEDZIAŁEK 15:05 - 16:05 

20.  GWIAZDA MARTA ŚRODA 13:20 - 14:20 

21.  IGNALSKA SONIA PONIEDZIAŁEK 10:00 - 11:00 

przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz 

nagannych, nieodpowiednich i pozostałych ocenach  

z zachowania, 

- wskazanie daty 09.06.2023 r., jako daty do kiedy może uczeń 

poprawić oceny oraz terminu konferencji klasyfikacyjnej 



22.  JABŁOŃSKA AGNIESZKA PIĄTEK 6:50 - 7:50 

23.  KĘDZIOR ANNA ŚRODA 9:40 - 10:40 

24.  KILIAN EWA WTOREK 14:20 - 15:20 

25.  KOWALIK-SURMA DOMINIKA ŚRODA 14:30 - 15:30 

26.  KRÓL KRYSTYNA PIĄTEK 8:30 - 9:30 

27.  MIKODA KLAUDIA WTOREK 7:40 - 8:40 

28.  MIKOŁAJCZAK MACIEJ CZWARTEK 10:40 - 11:40 

29.  MRÓZ  IWONA ŚRODA 7:40 - 8:40 

30.  PUSTELNIK AGNIESZKA ŚRODA 12:30 - 13:30 

31.  RYCHEL MONIKA ŚRODA 16:00 - 17:00 

32.  SUSZYŃSKA DOROTA ŚRODA 10:00 - 11:00 

33.  SZMIGIEL KAROLINA ŚRODA 15:50 - 16:50 

34.  SZMIGIEL  MONIKA WTOREK 11:30 - 12:30 

35.  TARASZKA ANETA ŚRODA 14:20 - 15:20 

36.  TRZĘSICKA URSZULA WTOREK 14:20 - 15:20 

37.  TUMAS – MATUSZEWSKA IZABELA CZWARTEK 14:00 - 15:00 

38.  ZADROŻ EWELINA PIĄTEK 6:50 - 7:50 

39.  ZATOŃ  RADOSŁAW CZWARTEK 14:20 - 15:20 

40.  ŻUŁAWIŃSKI ANDRZEJ WTOREK 8:30 - 9:30 

 


