
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO  
W MAŁOGOSZCZU 

 

 TERMINARZ SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  UCZNIÓW  

W ROKU SZKOLNYM  2022/2023 

DATA GODZINA   TEMATYKA 

 

KLASY 

01-09.09.2022r.   Poinformowanie rodziców uczniów o zaplanowanym Tygodniu dla profilaktyki chorób 

zakaźnych. 

I, II, III, IV 

 

12.09.2022r. 

(poniedziałek) 

17.00 

Zebranie z wychowawcami klas 

• Przekazanie rodzicom informacji na temat: 

zasad oceniania, wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów, warunków i trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej, zasad usprawiedliwiania nieobecności, zapoznanie ze statutem i organizacją 

pracy szkoły 

• Wybory do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców 

• Oferta przedmiotów dodatkowych, zajęć z PPP i zajęć pozalekcyjnych 

• Cele i treści nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie 

• Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników ryzyka i czynników 

chroniących  

• Zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego; zebranie 

studniówkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

I, II, III 

 

 

 

 

IV 

15.11.2022r.  

(wtorek) 17.00 

 

 

 

 

17.15 – 18.15 

Zebranie z wychowawcami klas 

• Informacja  o postępach w nauce i zachowaniu uczniów. Sprawy bieżące. 

• Informacja o ewentualnym  zagrożeniu oceną niedostateczną na zakończenie I 

semestru w klasie IV. 

 

Konsultacje indywidualne nauczycieli. 

 

I, II, III, IV 

 

IV 

 

 

I, II, III, IV 
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19.12.2022r. 

(poniedziałek) 17.00 

 

 

 

17.15 – 18.15 

Zebranie z wychowawcami klas 

• Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów kl. IV w I semestrze roku 

szkolnego. 

 

Konsultacje indywidualne nauczycieli. 

 

 

 

IV 

26.01.2023r. 

(czwartek) 17.00 

 

17.15 – 18.15 

Zebranie z wychowawcami klas 

• Informacja o wynikach nauczania i zachowania uczniów w I semestrze roku szkolnego. 

 

Konsultacje indywidualne nauczycieli. 

 

I, II, III 

21.03.2023r. 

(wtorek) 17.00 

 

 

 

17.15 – 18.15 

Zebranie z wychowawcami klas 

• Informacja o postępach w nauce i zachowaniu oraz o ewentualnym zagrożeniu oceną 

niedostateczną uczniów klasy IV na koniec roku szkolnego. 

 

Konsultacje indywidualne nauczycieli. 

 

IV 

25.04.2023r. 

(wtorek) 17.00 

 

 

 

17.15 – 18.15 

Zebranie z wychowawcami klas 

• Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów klas I, II i III 

Bieżące sprawy klasowe. 

 

Konsultacje indywidualne nauczycieli. 

 

I, II, III 

 

 


