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PLAN WYWIADÓWEK  
W SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM STO  

W KLUCZBORKU 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Lp.  DATA TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

1.  

30 sierpnia 2022 r. 

(wtorek) 

 

* Klasa I SLO STO 

 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów klasy I SLO 

STO dotyczące wyjazdu na Obóz Naukowy w Załęczu. 

1. Przedstawienie harmonogramu pracy oraz 

regulaminu Obozu Naukowego w Załęczu Wielkim 

w terminie od 05.09. - 09.09.2022 r.   

2. 

15 września 2022 r. 

(czwartek) 

 

 

1. Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym (lub jego 

przypomnienie) między innymi z: 

wewnątrzszkolnym ocenianiem i ocenianiem 

kształtującym, wymaganiami edukacyjnymi 

obowiązującymi na każdym etapie edukacyjnym, 

organizacją pracy szkoły w nowym roku szkolnym 

oraz zapisami w Statucie Liceum. 

2. Przedstawienie harmonogramu pracy Szkoły na 

nowy rok szkolny 2022/2023. 

3. Przedstawienie kierunków pracy Szkoły w roku 

szkolnym 2022/2023. 

4. Poinformowanie o możliwości ubezpieczenia 

uczniów w roku szkolnym 2022/2023. 

5. Ustalenie zasad współpracy rodziców z 

wychowawcami. 

6. Wybór przedstawicieli rodziców do trójek 

klasowych. 

7. Zaplanowanie imprez klasowych i wycieczek. 

8. Zapoznanie rodziców uczniów klasy IV SLO STO 

z procedurami maturalnymi. 

9. Omówienie spraw różnych związanych z nowym 

rokiem szkolnym. 
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10. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą 

oraz nauczycielami uczącymi w klasie.  

3.  

17 listopada 2022 r. 

(czwartek) 

 

 

1. Sprawozdanie z dotychczasowych wydarzeń 

szkolnych i klasowych. Zaplanowanie dalszych 

imprez klasowych, wyjść oraz wycieczek.  

2. Przypomnienie o zajęciach dodatkowych oraz 

konsultacjach dla uczniów. 

3. Poinformowanie rodziców o bieżących wynikach w 

nauce oraz zachowaniu uczniów.  

4. Omówienie spraw bieżących klasy i Szkoły.  

5. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą 

oraz nauczycielami uczącymi w klasie.  

4.  

12 stycznia 2023 r. 

(czwartek) 

 

 

1. Sprawozdanie z dotychczasowych wydarzeń 

szkolnych i klasowych. Zaplanowanie dalszych 

imprez klasowych, wyjść oraz wycieczek.  

2. Zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami 

za I półrocze roku szkolnego 2022/2023.  

3. Omówienie spraw bieżących klasy i Szkoły.  

4. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą 

oraz nauczycielami uczącymi w klasie.  

5.  

 

23 marca 2023 r. 

(czwartek) 

 

 

1. Poinformowanie rodziców o bieżących ocenach z 

poszczególnych przedmiotów i zachowania.  

2. Omówienie spraw bieżących klasy i Szkoły.  

3. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą 

oraz nauczycielami uczącymi w klasie.  

6.  

6 kwietnia 2023 r. 

(czwartek) 

 

*Klasa IV SLO STO 

 

1. Poinformowanie rodziców uczniów klasy IV SLO              

o przewidywanych ocenach końcowych                            

z poszczególnych przedmiotów i zachowania za rok 

szkolny 2022/2023. 

2. Organizacja zakończenia roku szkolnego 

2022/2023. 

3. Omówienie spraw bieżących klasy i Szkoły.  

4. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą 

oraz nauczycielami uczącymi w klasie.  

7.  
30 maja 2023 r. 

(wtorek) 

1. Podsumowanie wydarzeń szkolnych oraz 

klasowych w roku szkolnym 2022/2023. 
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2. Poinformowanie rodziców o przewidywanych 

ocenach końcowych z poszczególnych 

przedmiotów i zachowania. 

3. Organizacja zakończenia roku szkolnego. 

4. Omówienie spraw bieżących klasy i Szkoły.  

5. Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą 

oraz nauczycielami uczącymi w klasie. 
 

Spotkania z Rodzicami w roku szkolnym 2022/2023 odbywać będą się w wyżej podanych 

terminach o godzinie 18
00

. 

O ewentualnych dodatkowych spotkaniach z Rodzicami, będziemy informowali odpowiednio 

wcześniej. 
 

 

 


