
 ZEBRANIA Z RODZICAMI    7 – 10 września 2020 

07.09.2020 (poniedziałek) 
16:30 – 17:30  
1A spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej,  
1B spotkanie z wychowawcą w sali nr 9 (aula),  
1C spotkanie z wychowawcą w II stołówce. 
 

18:00 – 19:00 
1D spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej,  
1T spotkanie z wychowawcą w sali nr 9 (aula),  
2A spotkanie z wychowawcą w II stołówce. 

 
08.09.2020 (wtorek) 
16:30 – 17:30  
2B spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej,  
2C spotkanie z wychowawcą w sali nr 9 (aula),  
2D spotkanie z wychowawcą w II stołówce. 
 

18:00 – 19:00 
2E spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej,  
2F spotkanie z wychowawcą w sali nr 9 (aula),  
2T spotkanie z wychowawcą w II stołówce. 
 

09.09.2020 (środa) 
16:30 – 17:30  
3A spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej,  
3B spotkanie z wychowawcą w sali nr 9 (aula),  
3C spotkanie z wychowawcą w II stołówce. 
 
17:30 – spotkanie klas maturalnych z wicedyrektorem Ewą Kamińska 
w sprawie procedur i organizacji egzaminu maturalnego 2020/2021 oraz 
wytypowanie po 2 osoby z klasy do organizacji studniówki 2021– sala 
gimnastyczna. 
 

17:30 – 19:00 
3D spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej,  
3E spotkanie z wychowawcą w sali nr 9 (aula),  
4Tz spotkanie z wychowawcą w II stołówce. 



 

10.09.2020 (czwartek) 
16:30 – 17:30  
3TZ spotkanie z wychowawcą na II stłówce,  
2TZ spotkanie z wychowawcą w sali nr 9 (aula),  
 

17:30 
Walne zebranie Rady Rodziców – sala gimnastyczna 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze RR. 
Wybór nowego zarządu Rady Rodziców. 
Spotkanie zarządu z dyrektorem szkoły i plan pracy na nowy rok szkolny. 
Opinia w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021 
 

 

Tematyka pierwszego spotkania z rodzicami i pierwszej godziny 

wychowawczej. 

1. Klasy I zapoznać uczniów z rozkładem sal lekcyjnych i innych gabinetów 

w szkole (pamiętamy o reżimie sanitarnym). 

2. Zapoznać (klasy I) lub podać zmiany (klasy II, III i IV TI) nauczycieli 

uczących w danej klasie. 

3. Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami bezpieczeństwa 

COVID_19. Zebranie oświadczeń rodziców/uczniów w związku z tym 

dokumentem. 

4.  Zapoznanie rodziców i uczniów z podstawowymi dokumentami w szkole: 

Statut, WSO, PSO, zasady bhp. i inne regulaminy funkcjonujące w szkole 

– imienne listy uczniów i rodziców z potwierdzeniem własnoręcznym 

podpisem na liście „zapoznałem się”. 

5. Zgody na przetwarzanie danych (RODO) i wykorzystanie wizerunku 

przygotowane przez wychowawców klas pierwszych dla każdego rodzica 

– wzór dokumentów do kserowania należy pobrać w sekretariacie. 

Pozostałe klasy tylko w przypadku gdy doszedł nowy uczeń. 

6. Kalendarz roku szkolnego. 

7. Przedstawienie terminarza spotkań z rodzicami. 

8. Wybór samorządu klasowego i klasowej Rady Rodziców. Wybór 1 rodzica 

do szkolnej Rady Rodziców -  spotkanie 10.09 2020 godz. 17.30 sala 

teatralna. Dodatkowo- przedstawiciele rodziców maturzystów - 2 

rodziców, spotkanie dotyczące studniówki- 30.09.2020 godz. 16.00 sala 

teatralna. 

9. Organizacja życia klasy (planowane warsztaty, imprezy....). 



10. Informacja o zakazie używania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych, służących głównie nagrywaniu, robieniu zdjęć, 

na terenie szkoły. Przekazywanie telefonów do stojaków przed 

rozpoczęciem lekcji.  

11. Informacja o obowiązującym zakazie wychodzenia poza teren szkoły w 

związku z zaleceniami MEN, MZ i GIS dotyczącymi COVID_19. Zakaz 

palenia e – papierosów w budynku i na całym terenie szkoły. 

12. Informacja o działalności internatu i stołówki (obiad - 10 zł, śniadanie – 

4 zł, kolacja – 4 zł.). Informacje o dodatkowych opłatach – od 

wychowawcy internatu. 

13. Krótkie szkolenie w klasach I n/t logowania i korzystania z  Dziennika 

Librus - sprawy organizacyjne. 

14. Konsultacje maturalne oraz pomoc psychologiczno- pedagogiczna: 

rodzic ma prawo zwrócić się do dyrektora/wychowawcy z pisemnym 

wnioskiem o udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Rodzic lub pełnoletni uczeń ma prawo do niewyrażenia zgody na 

udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej (treść 

rozporządzenia, procedury udzielania PPP oraz wnioski do pobrania 

znajdują się na stronie szkoły www.2lo.pl w zakładce Pedagog szkolny.). 

15. Zasady usprawiedliwiania nieobecności: 

a) 1-3 godz. nieobecne nieusprawiedliwione - ustne upomnienie wychowawcy,  

 b) 4-6 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - ustna nagana wychowawcy,  

 c) 7-15 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - pisemna nagana 

wychowawcy,  

 d) 15-30 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - pisemna nagana dyrektora 

szkoły,  

 e) Powyżej 30 godz. nieobecnych nieusprawiedliwionych - pisemna nagana z 

ostrzeżeniem dyrektora szkoły.  

16. Szczęśliwy numerek (w klasach o frekwencji powyżej 90%  ). 

17. Zasady zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (podanie do dyrektora 

szkoły – druk w sekretariacie + zaświadczenie lekarskie- do 15 września.) 

18. Deklaracja przystąpienia do nauki religii (do 15.09.2020  do nauczyciela 

religii p. Pawła Szala) 

19. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie – jeżeli uczeń nie będzie 

uczestniczył to konieczna jest pisemna rezygnacja. Zajęcia będą się 

odbywać w II semestrze więc można to przełożyć na styczeń 2021. 

20. Wpłaty na „Radę Rodziców-70 zł,  drugie dziecko-35 zł na konto podane 

na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców” – 1 wpłata 

do wychowawcy w formie gotówkowej wyłącznie na pierwszym zebraniu. 

21. Wychowawcy klas pierwszych oraz trzecich – zebrać ewentualne 

brakujące opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.  

http://www.2lo.pl/


22. Zachęcić rodziców i uczniów do czytania informacji na stronie szkoły oraz 

szkolnym Facebooku. Pojawią się tam wszelkie informacje na temat 

aktualnych konkursów, stypendiów, sukcesów, zajęć dodatkowych czy 

aktualnych wydarzeń. 

23. Wychowawcy klas drugich – przeprowadzić wśród uczniów ankietę 

interaktywną dot. środków psychoaktywnych - diagnozującą czynniki 

ryzyka i czynniki chroniące. 

24. Wychowawcy klas trzecich (pozostałe klasy dla chętnych) – 

przeprowadzić ankietę interaktywną „Relacje rówieśnicze w zespole 

klasowym”. 

25. Wychowawcy klas pierwszych – przeprowadzić ankietę interaktywną  

„Przemoc w rodzinie” oraz warsztaty na godzinie wychowawczej 

dotyczące: „Poznajmy się”, „Techniki uczenia się?”, „Jak powinienem się 

uczyć aby było to skuteczne” – przygotować materiały samodzielnie lub 

zlecić uczniom. 

 

 

 

 

 

 


