
TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Lp Termin zebrania Klasy Tematyka zebrania 
 

1. 15 września 2020r/wtorek/ 
Godz.17.00 
Budynek ul. Chopina 99A 

Wszystkie klasy 
pierwsze 

Zebrania organizacyjne –/spotkanie z dyrektorem, 
pedagogiem szkolnym i wychowawcami 
,organizacja pracy szkoły, procedury i dokumenty 
szkolne, wybór Rad Oddziałowych oraz delegata do 
Rady Rodziców 

2. 16 września 2020r/środa/ 
Godz.17.00 
Budynek ul. Chopina 99A 

Wszystkie klasy 
maturalne 

Zebrania organizacyjne –/spotkanie z dyrektorem, 
pedagogiem szkolnym i wychowawcami 
,organizacja pracy szkoły, procedury i dokumenty 
szkolne, wybór Rad Oddziałowych oraz delegata do 
Rady Rodziców 

3. 17 września 2020r 
/czwartek/ 
Godz.17.00 
Budynek ul. Chopina 99A  
 

Klasy  pozostałe  
LO i Technikum 

Zebrania organizacyjne –/spotkanie z dyrektorem i 
wychowawcami ,organizacja pracy szkoły, 
procedury i dokumenty szkolne, wybór Rad 
Oddziałowych oraz delegata do Rady Rodziców 

4.  23 września 2020r/środa/ 
Godz.17.30 
Budynek ul. Chopina 99A  

Zebranie Rady 
Rodziców 

Zebrania organizacyjne –/spotkanie z dyrektorem i 
Uchwalenie programu wychowawczo-
profilaktycznego 

5 27 października 2020r 
/wtorek/ 
Godz.17.00-18.30   

Wszystkie klasy /informacja bieżąca o postępach w nauce, 
frekwencji i zachowaniu/  

6. 7 grudnia 2020r 
/poniedziałek/ 
Godz.17.00-18.30   

Wszystkie klasy /informacja bieżąca o postępach w nauce, 
frekwencji i zachowaniu/  

7. 14  stycznia 2021r 
/czwartek/ Godz.17.00-
18.30   

Wszystkie klasy informacja o postępach w nauce, frekwencji i 
zachowaniu za I półrocze 2019/2020 – zebranie 
śródroczne 

8. 16 marca 2021r /wtorek/ 
Godz.17.00-18.30   

Wszystkie klasy informacja o postępach w nauce, frekwencji i 
zachowaniu za I półrocze 2019/2020 – zebranie 
półroczne 

9. 12 kwietnia 2021r 
/poniedziałek/ 
Godz.17.00-18.30   
 

 obowiązkowo 
Klasy III LO i IV 
Technikum  

Obowiązkowe Zebrania z Rodzicami na 2 tygodnie 
przed klasyfikacją końcową dla klas maturalnych 
informacja o przewidywanych ocenach rocznych z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz 
zachowania/  

10. 26 kwietnia 2021r 
/poniedziałek/ 
Godz.17.00-18.30   
Budynek ul. Chopina 99A 

Pozostałe  klasy / informacja bieżąca o postępach w nauce, 
frekwencji i zachowaniu dla klas pozostałych/ 

11. 7 czerwca  2021 
/poniedziałek / 
Godz.17.00-18.30   
Budynek ul. Chopina 99A 

Wszystkie klasy Obowiązkowe Zebrania z Rodzicami na 2 tygodnie 
przed klasyfikacją roczną /informacja o 
przewidywanych ocenach rocznych z 
poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz 
zachowania/ 

 


