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Plan współpracy z rodzicami  
1. Cele: 

1) Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad dziećmi i młodzieżą; 

2) Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia i wychowania,  dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami; 

3) Uświadamianie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez dom i szkołę;  

4) Wytworzenie i wzmocnienie pozytywnych relacji między nauczycielami, wychowawcami  i rodzicami. 

 

2. Kalendarz spotkań z rodzicami: 

L.p. Cel i zakres spotkania Termin Odpowiedzialni 

1. 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 z zachowaniem procedur, zaleceń i zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w czasie pandemii. 

1 wrzesień 
2020 r. 

Dyrektor szkoły, 
Wychowawcy 

2. OGÓLNE INFORMACJE O PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ – rozdanie kart informacyjnych. 
 

Wrzesień 
2020 r. 

 

 

Dyrektor szkoły 
Wychowawcy 
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Wybory Rady Rodziców Szkoły. 
Wyłonienie z Rad Oddziałowych Prezydium Rady Rodziców. 

Wrzesień  
2020 r. 

Rodzice 
Dyrektor szkoły 

Mirosława 
Flisikowska 

Barbara Gawroń 

4 Uroczyste ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej z zachowaniem procedur, zaleceń i zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w czasie pandemii. 
Wspólne zaangażowanie rodziców, uczniów i wychowawców klas pierwszych w przygotowanie uroczystości 
pasowania (scenariusz uroczystości, dekoracje, poczęstunek).  

 Październik  
2020 r. 

 

Wychowawcy 
 klas I 
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Konsultacje nauczycieli z rodzicami. 
22 październik 

2020r. 
Godz. 15.00 – 17.00 

Wszyscy  
nauczyciele 
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6 1. Indywidualne spotkania z rodzicami i uczniami szkoły podstawowej. 
• Rodzic – uczeń – wychowawca  
-  zaobserwowane mocne strony ucznia , informacja na temat wyników nauczania i zachowania 
- ustalenia i wnioski motywujące ucznia do dalszej efektywnej pracy zgodnie z indywidualnymi     

          predyspozycjami. Analiza obecności na zajęciach szkolnych. 
        - sprawy indywidualne. 
 

19 listopad  
2020 r. 

 

Wychowawcy 
 klas  

wszyscy nauczyciele  
pedagog , psycholog 
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Konsultacje nauczycieli z rodzicami. 
10 grudzień 

2020r. 
Godz. 15.00 – 17.00 

Wszyscy  
nauczyciele 

8                     1.  Spotkanie ogólne  z rodzicami uczniów szkoły podstawowej. 
  

➢ Przedstawienie dokumentacji zdjęciowej -  „Z życia naszej szkoły”  - prowadząca Pani dyrektor 
 
Spotkania organizacyjno-informacyjne z wychowawcami: 
Klasyfikacja semestralna dla rodziców: 

• Informacja o uzyskanych przez uczniów ocenach semestralnych z poszczególnych przedmiotów 
nauczania oraz zachowania. 

• Konsultacje indywidualne z nauczycielami przedmiotów.  
• Konsultacje indywidualne z pedagogami i psychologiem szkolnym. 
• Analiza frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych. 

28 styczeń   
2021 r.  

Godz. 17.00 
 

Wychowawcy 
 klas  

Nauczyciele 
przedmiotów 

Pedagog, 
Psycholog 
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1. Indywidualne spotkania z rodzicami i uczniami szkoły podstawowej. 
• Rodzic – uczeń – wychowawca  
-  zaobserwowane mocne strony ucznia , informacja na temat wyników nauczania i zachowania 
- ustalenia i wnioski motywujące ucznia do dalszej efektywnej pracy zgodnie z indywidualnymi     

          predyspozycjami. Analiza obecności na zajęciach szkolnych. 
        - sprawy indywidualne. 
 

11 marzec 
2021r. 

 

Wychowawcy 
 klas  

wszyscy nauczyciele  
pedagog , psycholog 
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Konsultacje nauczycieli z rodzicami. 

08 kwiecień 
2021r. 

Godz. 15.00 – 17.00 

Wszyscy  
nauczyciele 
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1. Indywidualne spotkania z rodzicami i uczniami szkoły podstawowej. 
• Rodzic – uczeń – wychowawca  
-  zaobserwowane mocne strony ucznia , informacja na temat wyników nauczania i zachowania 
- ustalenia i wnioski motywujące ucznia do dalszej efektywnej pracy zgodnie z indywidualnymi     
          predyspozycjami. Analiza obecności na zajęciach szkolnych. 
        - sprawy indywidualne. 13 maj 

2021r. 
 

Wychowawcy 
 klas  

wszyscy nauczyciele  
pedagog , psycholog 

12 Przesłanie Rodzicom informacji o wynikach nauczania i zachowaniu uczniów.  Czerwiec 
2021r. 

Wychowawcy klas 

13 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Wspólne zorganizowanie uroczystości. 
25 czerwiec 

2021r. 

Dyrektor 
Rodzice uczniów, 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 


