
ZEBRANIA I KONSULTACJE DLA RODZICÓW 
ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

MIESIĄC ZEBRANIA KONSULTACJE 
on-line 

WRZESIEŃ 13.09.2021 r. (poniedziałek): 
godz.15.30 
kl. I a, II a, oddział przedszkolny   
godz. 16.20 
kl. I b, II b  
14.09.2021 r. (wtorek): 
godz. 15.30 
kl.  III b, IV a, IV b 
godz. 16.20 
kl.  III a   
15.09.2021 r. (środa): 
g. 15.30 
kl. V a, V b, VI a i VI b 
16.09.2021 r. (czwartek)  
g. 15.30 
kl. VII a, VII b, VII c 
17.09.2021 r. (piątek) 
g. 15.30  
kl. VIII a, VIII b 
Wychowawcy przekazują rodzicom 
uzgodnione, podpisane przez dyrektora 
dokumenty związane z zaplanowanymi 
formami ppp. 

--------------------- 

PAŹDZIERNIK  
----------------- 

19.10.2021 r. (wtorek) on-line 
godz. 15.30 – 18.00:   
kl. V-VIII 
Uwaga: wychowawcy umawiają 
indywidualne godziny z poszczególnymi 
rodzicami 
 
Oddział przedszkolny i klasy I-IV 
Konsultacje (wychowawca w 
porozumieniu z nauczycielami uczącymi) 
przedstawia do uzgodnienia z rodzicami 
indywidualną Listę celów do 
zrealizowania w bieżącym roku szkolnym 
(rodzic, dziecko i wychowawca podpisują 
uzgodnienie).  
 

LISTOPAD                                 -------------------- 
 

16.11.2021 r. (wtorek) on-line 
godz. 15.30 – 18.00:   
oddział przedszkolny, kl. I –VIII 
 
Uwaga: wychowawcy umawiają 
indywidualne godziny z poszczególnymi 
rodzicami 



 

GRUDZIEŃ 06-07.12.2021 (pn/wtorek) zebranie on-line 
warunkowo 
(przekazanie informacji dotyczącej 
propozycji ocen oraz zagrożeń ocenami 
niedostatecznymi) i uzyskanie 
potwierdzenia) 
stacjonarnie 
06.12.21r. godz.15.30:  
oddział przedszkolny, klasy I -III 
07.12.21r. godz. 15.30 
Klasy IV-VIII 
w przypadku nauczania zdalnego 
07.12.21r. godz. 15.30 
Klasy I-VIII 
 

------------------ 

STYCZEŃ 10-11.01.2022 (pn/wtorek) zebranie on-line  
(informacja o ocenach półrocznych) 
stacjonarnie 
10.01.22r. godz.15.30:  
oddział przedszkolny, klasy I -III 
11.01.22r. godz. 15.30 
Klasy IV-VIII 
w przypadku nauczania zdalnego 
11.01.22r. godz. 15.30 
Klasy I-VIII 
 
 

                          ----------------------- 

kl. 0-III Indywidualne spotkania nauczycieli wychowawców z uczniami i Rodzicami (grupy max 4 osoby, 
spotkania co 20 min.- zasady PYP) termin: 24-28.01.2022 r. 
kl. IV spotkanie wszystkich nauczycieli uczących i wychowawców z uczniami i Rodzicami w grupach 
indywidualnych (grupy max 4 osoby, spotkania co 30 min.- zasady PYP); termin: 24-28.01.2022r. 

LUTY                          ----------------------------  22.02.2022 r. (wtorek) on-line 
 godz. 15.30 – 18.00:   
oddział przedszkolny, kl. I –VIII 
 
Uwaga: wychowawcy umawiają 
indywidualne godziny z poszczególnymi 
rodzicami 
 

MARZEC                          --------------------------- 22.03.2022 r. (wtorek) on-line 
godz. 15.30 – 18.00:   
oddział przedszkolny, kl. I –VIII 
 
Uwaga: wychowawcy umawiają 
indywidualne godziny z poszczególnymi 
rodzicami 
 

KWIECIEŃ                         --------------------------- 19.04.2022 r.  (wtorek) on-line 
godz. 15.30 – 18.00:   
oddział przedszkolny, kl. I –VIII 
 



Uwaga: wychowawcy umawiają 
indywidualne godziny z poszczególnymi 
rodzicami 

MAJ stacjonarnie 
11.05.22r. godz. 15.30 
Klasy V-VIII 
w przypadku nauczania zdalnego 
11.05.22r. godz. 15.30 
Klasy V-VIII 
 

------------------------- 

kl. 0-III Indywidualne spotkania nauczycieli wychowawców z uczniami i Rodzicami (grupy max 4 osoby, 
spotkania co 20 min.- zasady PYP) termin: 16-20.05.2022 r. 
kl. IV spotkanie wszystkich nauczycieli uczących i wychowawców z uczniami i Rodzicami w grupach 
indywidualnych (grupy max 4 osoby, spotkania co 30 min.- zasady PYP); termin: 16-20.05.2022 r. 

CZERWIEC  
---------------------------- 

07.06.2022 r. (wtorek) on-line 
godz. 15.30 – 18.00:   
oddział przedszkolny, kl. I -VIII 
 

 
Uwaga: W sytuacjach indywidualnych na wniosek nauczyciela lub rodzica/opiekuna prawnego 

skierowanego do wychowawcy/nauczyciela przedmiotu po wcześniejszym umówieniu się obu stron 

dopuszcza się spotkania w szkole przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.                                                                                                                


