
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie 
KALENDARZ 

SPOTKAŃ Z RODZICAMI  
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

Lp. Termin Tematyka spotkania Osoby prowadzące Uwagi 

1.  

13 września 2018r. 

(czwartek) 

1630 – kl. I, II, IV, V, VII 

1730 – kl. VIII i III 

1. Kl. I, IV, VII – Spotkanie z Dyrektorem Szkoły  
Organizacja roku szkolnego:  
- Zapoznanie ze Statutem Szkoły w tym z SZOW, 
- Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019, 
- Dziennik elektroniczny. 

2. Spotkanie z wychowawcą. 

p. K. Orzeł 
dyrektor  

 

1. Kl. VIII / III – Spotkanie z Dyrektorem Szkoły 
Organizacja roku szkolnego 2018/2019: 
- Zapoznanie ze Statutem Szkoły w tym z SZOW, 
- Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2018/2019, 
- Dziennik elektroniczny. 

2. Spotkanie z wychowawcą 
- Informacje na temat Egzaminu Gimnazjalnego 2019 r. i Egzaminu Ósmoklasisty. 

p. K. Orzeł 
dyrektor  

 

2.  

08 listopada 2018r. 
(czwartek) 1530 
Górna sala gimnastyczna 

Prelekcja temat: "Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr. Prowadzenie 
działao edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu dzieci i 
młodzieży". 

 ZMIANA 

GODZINY 

1700  wszystkie klasy 
1. Spotkanie z wychowawcą: 

- Informacja na temat zachowania i ocen bieżących. 
 

3.  

10 grudnia 2018r. 
(poniedziałek) 
1630 – kl. I, II – spotkanie w sali 
gimnastycznej 

1. Prelekcja na temat: Czego dziecko potrzebuje od rodzica? 
2. Spotkanie z wychowawcą: 

- Przypomnienie zapisów SZOW dotyczących oceniania  
i klasyfikowania uczniów 

- Pisemna informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych. 

p. M. Kalisz 

ZMIANA  

DATY 
10 grudnia 2018r. 
(poniedziałek) 
1730 – kl. IV, V, VII – spotkanie 
w sali gimnastycznej 

1. Prelekcja na temat: Czego nastolatek potrzebuje od rodzica? 
2. Spotkanie z wychowawcą: 

- Przypomnienie zapisów SZOW dotyczących oceniania 
i klasyfikowania uczniów 

- Pisemna informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych. 

 
p. M. Kalisz 

10 grudnia 2018r. 
(poniedziałek) 
1730 – kl. VIII i III 

1. Spotkanie z wychowawcą: 
- Przypomnienie zapisów SZOW dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów 
- Pisemna informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych. 

  



Lp. Termin Tematyka spotkania Osoby prowadzące Uwagi 

4.  

15 stycznia 2019 r. 
(wtorek) 
 
1630 – kl. IV, V i VII 
1630 – kl. I, II - spotkanie w sali 
gimnastycznej  
1700 – kl. VIII i III - spotkanie 
w sali gimnastycznej 

1. Spotkanie z wychowawcą dla rodziców uczniów kl. IV, V i VII. 
Podsumowanie wyników klasyfikacji za I semestr, wnioski do dalszej pracy. 

 

 
1. Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów kl. I, II. 

Terapeutyczne działanie bajek – kilka słów o bajko terapii. 
2. Spotkanie z wychowawcą: 

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I semestr, wnioski do dalszej pracy. 

p. A. Jackowska - 
Mazur 

1. Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów kl. VIII i III 
Prelekcja na temat szkolnictwa zawodowego 

2. Konsultacje z zakresu predyspozycji zawodowych  
3. Spotkanie z wychowawcą: 

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I semestr, wnioski do dalszej pracy. 

p. K. Orzeł 
dyrektor 
p. Anna Wójtowicz 

 

5.  

6 marca 2019 r. 
(środa) 
1630 – kl. I, II 
 
 
1700 – Kl.  IV, V, VII, VIII 
III gim. 

1. Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów klas I i II 
sala gimnastyczna 
Terapeutyczne działanie bajek – kilka słów o bajko terapii 

2. Spotkanie z wychowawcą: 
Informacja na temat zachowania i ocen bieżących. 

p. A. Jackowska - 
Mazur 

zmiany 

Spotkanie z wychowawcą: 
Informacja na temat zachowania i ocen bieżących. 

 

6.  

04 kwietnia 2019 r. 
(czwartek) 
1630– kl. VIII i III- spotkanie 
w sali gimnastycznej, 
a następnie konsultacje 
1700 – kl. I, II,  IV, V i VII 
konsultacje 

1. Spotkanie edukacyjne dla rodziców: 
kl. VIII i III - Centralna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Kształcenie 
ponadgimnazjalne – możliwości wyboru szkoły. 

p. K. Orzeł 
dyrektor 

 

7.  

09 maja 2019r. 
(czwartek) 
1630 – kl. I, II 
1700 – IV, V, VII, VIII i III 

1. Spotkanie z wychowawcą  
- przypomnienie zapisów SZOW dotyczących oceniania i klasyfikowania uczniów. 
- pisemna informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.  

  

 
Konsultacje dla rodziców odbywają się :  

 
4  kwietnia2019 r.  w godzinach 17.00  -  19.00,   
5 czerwca 2019 r.  w godzinach 17.00 -  18.30 
oraz podczas każdego spotkania z rodzicami.  


