
         
 
 
  

 
 

 Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Gliwicach  

Plan obowiązkowych zebrań i spotkań z rodzicami wraz z tematyką w roku szkolnym 2021/2022 
 

DATA GODZINA KLASY Tryb spotkań  TEMATYKA 

03.09.2021r.  od 16.00  => Wszystkie klasy online   Spotkanie informacyjne  

08.09.2021r.  16.30 
=> Klasy I (wszystkie szkoły)  

=> Klasy II i III SSPdP  
stacjonarna  

Zebranie rodziców 
 omówienie organizacji roku szkolnego  
 zadania szkoły na nowy rok szkolny  
 wybór oddziałowych Rad Rodziców  
 badanie oczekiwań rodziców względem szkoły 
 omówienie Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego  
 przedstawienie oraz zatwierdzenie SZPN, SZP  
 omówienie przepisów dotyczących wewnątrzszkolenego systemu oceniania (kryteriów) oraz 

zasad wystawiania ocen z zachowania 
 Wsparcie dla rodziców  nt. Jak wspierać własne dziecko w procesie edukacji" 

09.09.2021r. 16.30  => Klasy II i III SP, LO, Br stacjonarna  

Zebranie rodziców 
 omówienie organizacji roku szkolnego  
 zadania szkoły na nowy rok szkolny  
 wybór oddziałowych Rad Rodziców  
 badanie oczekiwań rodziców względem szkoły 
 omówienie Szkolnego Programu Wychowawczo-profilaktycznego  
 przedstawienie oraz zatwierdzenie SZPN, SZP  
 omówienie przepisów dotyczących wewnątrzszkolenego systemu oceniania (kryteriów) oraz 

zasad wystawiania ocen z zachowania  
 w klasie kończących LO omówienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego  zgodnie z 

procedurą OKE  
 w klasie kończących BS omówienie zasad przeprowadzania egzaminu zawodowego zgodnie z 

procedurą OKE  
 Wsparcie dla rodziców  nt. Jak wspierać własne dziecko w procesie edukacji" 

od 23.09.2021r. 
do 29.09.2021r. 

 => Wszystkie klasy 
ustala 
wychowawca   

Spotkanie indywidualne z rodzicami  
 

 przedstawienie oraz uzgodnienie IPEiT  
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04.11.2021r. 
od 1600 
do 1800 => Wszystkie klasy online   

Spotkanie indywidualne z rodzicami  
 informacja indywidualna dla rodziców na temat frekwencji oraz wyników w nauce ich dzieci  
 omówienie spraw dotyczących funkcjonowania szkoły  
 omówienie stanu przygotowań młodzieży do egzaminów zewnętrznych  
 realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

09.12.2021r. 
od 1600 
do 1800 

=> Wszystkie klasy  
(za wyjątkiem klas  maturalnych)  

online   

Spotkanie indywidualne z rodzicami  
 informacja indywidualna dla rodziców na temat frekwencji oraz wyników w nauce ich dzieci  
 omówienie spraw dotyczących funkcjonowania szkoły  
 omówienie stanu przygotowań młodzieży do egzaminów zewnętrznych  
 realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

09.12.2021r. 1630 => Klasa III La stacjonarna 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniów  
 
Zebranie rodziców 
 omówienie klasyfikacji semestralnej  
 sprawozdanie z pracy wychowawczej w I półroczu 
 sprawozdanie z pracy szkoły w I półroczu  
 omówienie spraw wychowawczych  
 badanie stanu realizacji oczekiwań rodziców przez szkołę  
 omówienie zasad przeprowadzania maturalnego w roku szkolnym 2021/2022  
 Wsparcie dla rodziców  nt. "Partnerstwo wychowawcze. Szkoła - Rodzice" 

01.02.2022r. 16.30 
=> Klasy I  
=> Klasy II i III SSPdP  

stacjonarna  

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniów  
 
Zebranie rodziców 
 omówienie klasyfikacji za I półrocze  
 sprawozdanie z pracy wychowawczej w I półroczu 
 sprawozdanie z pracy szkoły w I półroczu  
 omówienie spraw wychowawczych  
 badanie stanu realizacji oczekiwań rodziców przez szkołę  
 w klasach kończących omówienie zasad przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i egzaminu 

zawodowego  w roku szkolnym 2021/2022   
 Wsparcie dla rodziców  nt. "Partnerstwo wychowawcze. Szkoła - Rodzice" 

02.02.2022r. 16.30 => Klasy II i III SP, LO, Br stacjonarna  

02.02.2022r. 
od 1600 
do 1800 => Klasa III La  online   

Spotkanie indywidualne z rodzicami  
 informacja indywidualna dla rodziców na temat frekwencji oraz wyników w nauce ich dzieci  
 omówienie spraw dotyczących funkcjonowania szkoły  
 omówienie stanu przygotowań młodzieży do egzaminów zewnętrznych  
 realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
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31.03.2022r. 
od 1600 
do 1800 => Wszystkie klasy  online   

Spotkanie indywidualne z rodzicami  
 informacja indywidualna dla rodziców na temat frekwencji oraz wyników w nauce ich dzieci  
 omówienie spraw dotyczących funkcjonowania szkoły  
 omówienie stanu przygotowań młodzieży do egzaminów zewnętrznych  
 realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych  

25.04.2022r. 1730 => Klasa III La stacjonarna 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniów  
 
Zebranie rodziców 
 omówienie klasyfikacji końcorocznej  
 sprawozdanie z pracy wychowawczej w roku szkolnym  
 w klasach kończących omówienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego  w roku 

szkolnym 2021/2022  

19.05.2022r. 
od 1600 
do 1800 => Wszystkie klasy  online   

Spotkanie indywidualne z rodzicami  
 informacja indywidualna dla rodziców na temat frekwencji oraz wyników w nauce ich dzieci  
 omówienie spraw dotyczących funkcjonowania szkoły  
 omówienie stanu przygotowań młodzieży do egzaminów zewnętrznych  
 realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

20.06.2022r. 

1600 => 7as, 8as, I  

stacjonarna 

Posiedzenie zespołów 
do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania uczniów  

1700 => II  

1800 => III  

 


