Rada Rodziców
przy

Szkole Podstawowej nr 3 w Sanoku
z oddziałami gimnazjalnymi

Prezydium
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Regulamin Rady Rodziców
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Program współpracy

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W SANOKU Z ODDZIAŁAMI
GIMNAZJALNYMI

I.

Cele współpracy

1. Zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy kształcenia, wychowania i sprawowania
właściwej opieki nad młodzieżą gimnazjalną.
2. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności rodziców za efekty kształcenia
i wychowania, dążenie do usprawnienia pracy wychowawczej z uczniami.
3. Uświadamianie rodzicom i nauczycielom, że wielostronny rozwój dziecka zależy
od wspólnie realizowanych działań przez dom i szkołę.
4. Wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami.
II.

Zadania współpracy

1. Wzajemna wymiana informacji o uczniach:
a) postępy ucznia w nauce,
b) zachowanie w grupie rówieśniczej,
c) pasje i zainteresowania,
d) problemy i trudności wychowawcze,
e) problemy zdrowotne.
2. Zapoznanie rodziców z prawem szkolnym:
a) statut szkoły,
b) Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy,
c) zestaw programów nauczania,
d) zestaw podręczników,
e) plan nauczania,
f) plan lekcji i zajęć pozalekcyjnych,
g) programy rozwoju i plany pracy,
h) program doradztwa zawodowego.
3. Włączanie rodziców w proces tworzenia prawa szkolnego.
4. Pozyskiwanie pomocy rodziców w organizowaniu imprez i wycieczek szkolnych.
5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców.
6. Zachęcanie rodziców do współdziałania ze szkołą w zakresie spraw opiekuńczowychowawczych.
7. Stworzenie rodzicom dogodnych warunków kontaktowania się z nauczycielami.

1. Zebrania ogólne (plenarne).
2. Zebrania klasowe – wywiadówki.
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III.

3. Rozmowy indywidualne z wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub Dyrektorem.
4. Konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów.
5. Dni otwarte szkoły.
6. Wizyty domowe.
7. Obserwacje lekcji.
8. Szkolenia rodziców.
9. Spotkania z zaproszonymi gośćmi (prelekcje, wykłady).
10. Kontakty telefoniczne, korespondencja.
11. Współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.
12. Inicjowanie pomocy materialnej, medycznej lub prawnej.
13. Świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (dekorowanie klasy, wykonywanie
pomocy dydaktycznych, prace porządkowe itp.).
IV.
1.
2.
3.
4.
5.

Zasady współpracy

Zasada pozytywnej motywacji.
Zasada partnerstwa i wzajemnego szacunku.
Zasada wielostronnego przepływu informacji.
Zasada jedności oddziaływań.
Zasada aktywnej i systematycznej współpracy.

V.

Prawa rodziców

Rodzice mają prawo do:
1. Znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i światopoglądem.
3. Wyboru szkoły dla dziecka.
4. Określania sposobu wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci.
5. Znajomości celów, treści i metod pracy szkoły.
6. Uzyskania informacji na temat swojego dziecka.
7. Uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.
8. Aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci.
9. Przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Rodzice mają obowiązek:
1. Wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.
2. Zaangażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.
3. Wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi oraz ich
przekonań.
4. Osobiście włączać się w życie szkoły ich dzieci i stanowić istotną część społeczności
lokalnej.
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VI.

5. Poświęcać swój czas i uwagę dzieciom i ich szkole, tak aby wzmocnić ich wysiłki
skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania.
6. Usprawiedliwiać nieobecności dziecka w szkole zgodnie z określonymi zasadami
i w ustalonym terminie.
7. Współpracować ze szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczoprofilaktycznego.
8. Telefonicznie lub osobiście zwalniać dziecko z zajęć zgodnie z regulaminem szkoły.
9. Uczestniczyć w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych
sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy,
oddziału, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły.
10. Zapewnić dziecku możliwość regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne.
11. Zapewnić dziecku warunki do przygotowania się do zajęć.
12. Ponosić koszty naprawy zniszczonego przez dziecko wyposażenia.

W celu ułatwienia wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami ustala się
następujące procedury:
1. Dyrektor szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego planuje terminy zebrań i konsultacji
dla rodziców. Terminy te podane są na pierwszych zebraniach i konsultacjach z rodzicami
oraz na stronie internetowej szkoły: www.g3.sanok.pl; sp3.sanok.pl
2. Przez zebrania z rodzicami rozumie się zaplanowane popołudniowe spotkanie rodziców
danej klasy w wyznaczonym pomieszczeniu, prowadzone przez wychowawcę lub innego
nauczyciela, służące omówieniu ważnych spraw szkolnych i klasowych.
3. Prawo zabrania głosu na zebraniu mają zarówno rodzice, jak i nauczyciele. Jeśli sytuacja
tego wymaga czas po zakończeniu zebrania wszystkich rodziców przeznaczony jest na
indywidualny kontakt rodziców z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem.
4. Zebrania rodziców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.
5. Przez konsultacje rozumie się zaplanowane i wyznaczone dyżury wychowawców
i nauczycieli, pedagoga, Dyrektora stwarzające możliwość kontaktu rodziców ze szkołą
i zakomunikowania ich potrzeb i oczekiwań wobec szkoły.
6. Przez indywidualne wizyty rodziców w szkole rozumie się:
a) ustaloną z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, Dyrektorem wizytę rodziców
w szkole, wynikłą z potrzeby rodziców lub pracowników szkoły,
b) nie ustaloną wizytę rodzica w szkole, wynikłą z jego potrzeby,
c) rodzic może rozmawiać z nauczycielem w czasie przerwy międzylekcyjnej (jeśli
nauczyciel nie pełni w tym czasie dyżuru) lub w czasie, w którym nauczyciel nie
prowadzi innych zajęć.
7. Przez szkolenie (prowadzone przez pedagoga szkolnego lub osobę przez niego
zaproszoną) i warsztaty dla rodziców rozumie się zorganizowane formy spotkań
tematycznych dla rodziców. Terminy spotkań ustala się w miarę potrzeb i zaprasza się
zainteresowanych rodziców poprzez ogłoszenia i plakaty oraz na stronie internetowej
szkoły.
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8. Inne formy działań wychowawców i nauczycieli zmierzające do rozpoznania potrzeb
i oczekiwań rodziców to:
a) rozmowa telefoniczna z rodzicami,
b) kontakt listowny – pisemne informacje i prośby skierowane do rodziców, wezwania,
zaproszenia,
c) zapowiedziana wizyta w domu ucznia,
d) adnotacja w zeszycie przedmiotowym,
e) zapis w dzienniczku ucznia.
9. W szkole pracuje pedagog szkolny, który gromadzi dokumentację dostarczaną przez
rodziców zgłaszających swoje oczekiwania względem pracy dydaktycznej wychowawczo
– opiekuńczej szkoły:
a) orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
b) opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
c) opinie dotyczące różnych problemów uczniów,
d) korespondencję z instytucjami takimi jak sąd, policja i inne,
e) notatki służbowe,
f) inne dokumenty.
10. Szkoła posiada stronę internetową, z której rodzice mogą czerpać informacje o przepisach
szkolnych, planie lekcji poszczególnych klas, programach nauczania, podręcznikach.
11. Nauczyciele organizują spotkania indywidualne w warunkach zapewniających dyskrecję
osobom uczestniczącym w spotkaniu.
12. Wychowawca przekazuje rodzicom informację o terminie, miejscu i celu zebrania
klasowego co najmniej trzy dni wcześniej.
13. Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach klasowych potwierdzana jest ich podpisem
na zbiorczej liście obecności dla danej klasy.
14. W czasie zebrań klasowych wychowawca udostępnia rodzicom do wglądu teczkę ucznia
lub materiały i informacje dotyczące jego postępów w nauce.

Harmonogram spotkań z rodzicami w szkole podstawowej
L.p.

Cel i zakres spotkania

Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

4.09.2017

Odpowiedzialni
Dyrekcja szkoły,
nauczyciele,
samorząd szkolny

Spotkanie z rodzicami uczniów kl. I
Dyrekcja szkoły,
wychowawcy,

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VII

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele,

Spotkania organizacyjno – informacyjne
z wychowawcami w poszczególnych klasach:
1. Dokonanie wyboru Rad Oddziałowych
według obowiązujących procedur.
Sporządzenie odrębnego protokołu.
2. Poinformowanie rodziców, że trwają prace
nad redagowaniem Statutu Szkoły
Podstawowej nr 3 z oddziałami
gimnazjalnymi oraz Wewnątrzszkolnego
Systemu Oceniania.
3. Poinformowanie, że zgodnie z
rozporządzeniem do dnia 30.09.2017r.
zostanie opracowany Program
wychowawczo – profilaktyczny.
4. Propozycje rodziców do planu
wychowawczego dla klasy.
5. Przypomnienie rodzicom zasad:
a) oceniania uczniów,
b) poinformowanie, iż kryteria oceniania z
poszczególnych przedmiotów znajdują się
do wglądu u nauczycieli
oraz w sekretariacie szkoły,
c) poinformowanie o trybie odwoławczym od
proponowanych ocen rocznych,
d) poinformowanie o egzaminach
poprawkowych i klasyfikacyjnych.
6. Przypomnienie procedur postępowania
nauczycieli w przypadku zagrożenia dzieci
i młodzieży.
7. Przypomnienie rodzicom o obowiązku
zgłoszenia informacji o wypadku dziecka
na terenie szkoły.
8. Przekazanie informacji o dniach wolnych

20.09.2017
Klasy I – III
godz. 16.30

wychowawcy klas

Klasy IV – VII
godz. 17.00
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VI i IX 2017
Prelekcja prowadzona dla rodziców:
Temat: Organizacja pracy ucznia klasy I:
nauka i odpoczynek, zapewnienie
odpowiednich materiałów i warunków do nauki
w domu, rola rodzica.
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2.

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
roku szkolnym 2017/2018.
9. Poinformowanie o godzinach dyżuru dla
rodziców wychowawcy klasy oraz
harmonogramie dyżurów wszystkich
nauczycieli dostępnym w sekretariacie i na
stronie internetowej szkoły.
10. Indywidualne rozmowy z rodzicami według
potrzeb.
Pedagogizacja rodziców w poszczególnych
oddziałach:
1. Przypomnienie rodzicom zasad
bezpieczeństwa uczniów w drodze do
szkoły i na jej terenie.
2. Przypomnienie zasad dotyczących
usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
3. Bezpieczeństwo w sieci.

6.

Dyrektorzy szkoły

godz. 16.00 – 17.00
SP nr 3

Rada Rodziców

Spotkania nauczycieli uczących z rodzicami
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Zatwierdzenie IPET – ów.

według oddzielnego
planu

nauczyciele
pedagog

Wywiadówka śródsemestralna.

25.10. 2017

Dyrekcja,
wszyscy nauczyciele

Prelekcja prowadzona dla rodziców klas IV
- VII.
Temat: Edukacja zdrowotna.

Klasy I – III
godz. 16.00
Klasy IV – VII
godz. 16.30

Spotkania rodziców uczniów klas I – VII
z wychowawcami:

Klasy I – III
godz. 16.30

pielęgniarka szkolna
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4.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady
Rodziców:
1. Sprawozdanie z działalności Rady
Rodziców za rok szkolny 2016/17.
2. Sprawozdanie komisji rewizyjnej Rady
Rodziców.
3. Przedstawienie priorytetów i założeń
do pracy szkoły na rok szkolny 2017/18.
4. Zatwierdzenie Szkolnego Programu
Wychowawczego - Profilaktycznego oraz
Programu Współpracy z Rodzicami.
5. Wyłonienie z Rad Oddziałowych
Prezydium Rady Rodziców oddziałów
gimnazjalnych.
6. Spotkanie powołanej Rady Rodziców.

1. Przekazanie informacji o wynikach
nauczania, zachowania oraz frekwencji
uczniów.
2. Bieżące sprawy klasowe i szkolne.
3. Rozmowy indywidualne.

Klasy IV – VII
godz. 17.00

Pedagogizacja rodziców w poszczególnych
oddziałach:
1. Przedstawienie zasad oceniania zachowania
uczniów zgodnie z WSO.
2. Zasady ubioru i wyglądu uczniów w szkole.
Pedagogizacja rodziców uczniów klas VI:
Temat: Program profilaktyczny „Trzeci
elementarz, czyli Program 7 Kroków”.

Zgodnie z realizacją
programów
w klasach

wychowawcy klas
pedagog

Podsumowanie pracy w I semestrze –
wywiadówki

24.01. 2018

Dyrekcja,
wszyscy nauczyciele

Pedagogizacja rodziców uczniów klas IV VII:
Temat: Odpowiedzialność karna nieletnich.

Klasy IV – VII
godz. 16.30

pedagog
przedstawiciel policji

Klasy I – III
godz. 16.30

wychowawcy klas

7.
Pedagogizacja rodziców uczniów klas I VII:
Temat: Zgodnie z ofertą programów
profilaktycznych.

8.

9.

Klasy VII
Pedagogizacja rodziców uczniów klas VII
Temat: Procedury przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty oraz stres przedegzaminacyjny.
Spotkania rodziców uczniów klas I – VII
z wychowawcami:
1. Przekazanie informacji o wynikach

21.03.2018

godz.16.30

Dyrekcja szkoły

Klasy I – III
godz. 16.30

wychowawcy klas
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Klasy IV – VII
godz. 17.00
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Spotkania z wychowawcami w klasach I –
VII:
1. Informacja o uzyskanych przez uczniów
ocenach semestralnych z poszczególnych
przedmiotów nauczania oraz zachowania.
2. Analiza frekwencji uczniów na zajęciach.
3. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
4. Sprawy bieżące.

nauczania, zachowania oraz frekwencji
uczniów.
2. Bieżące sprawy klasowe i szkolne.
3. Rozmowy indywidualne.

Klasy IV – VII
godz. 17.00

Klasy I - VII

V 2018

Pedagogizacja rodziców uczniów klas VII
Temat: Spotkanie ze specjalistą z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej: temat do
ustalenia.

Klasy VII
godz. 16.30

pedagog
specjalista z Poradni
PsychologicznoPedagogicznej

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I - VII
1. Informacja o proponowanych ocenach
końcowo rocznych z poszczególnych
przedmiotów nauczania oraz zachowania:
- informacja o postępach uczniów,
- analiza frekwencji uczniów
na poszczególnych przedmiotach,
- przekazanie informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi,
- konsultacje z pedagogiem szkolnym.

Klasy I – III
godz. 16.30

wychowawcy klas

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06. 2018

10.
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11.

Klasy IV – VII
godz. 17.00

Harmonogram spotkań z rodzicami w oddziałach gimnazjalnych
Termin

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

4.09.2017

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 2 i 3

14.09.2017

Prelekcja prowadzona dla rodziców:
Temat: Informacje o podstawowych
dokumentach szkolnych. Wypadki oraz
zwalnianie uczniów – procedury.

2.

3.

Odpowiedzialni
Dyrekcja szkoły,
wychowawcy,
samorząd szkolny

godz. 16.30 – 17.00

Adam Dmitrzak

Spotkania organizacyjno – informacyjne
z wychowawcami w poszczególnych klasach:
1. Omówienie zasad funkcjonowania szkoły
i współpracy wychowawcy z rodzicami.
2. Zebranie oczekiwań związanych
z klasowym planem wychowawczym,
propozycje wycieczek i wyjazdów
z uczniami na bieżący rok szkolny.
3. Wybory Oddziałowych Rad Rodziców
4. Omówienie spraw porządkowych.
5. Weryfikacja danych osobowych uczniów.
6. Planowanie pracy wychowawczej:
harmonogram imprez klasowych
7. Zasady udziału rodziców w życiu szkoły.
8. Sprawy różne wynikające z potrzeb danej
klasy.
9. Poinformowanie rodziców o zajęciach
dodatkowych dla uczniów (konsultacje).
10. Dni dodatkowo wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
11. Przedstawienie propozycji rodziców
do Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego Szkoły.

godz. 17.00 -18.30

wychowawcy klas

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady
Rodziców:
7. Sprawozdanie z działalności Rady
Rodziców za rok szkolny 2016/17.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej Rady
Rodziców.
9. Przedstawienie priorytetów i założeń
do pracy szkoły na rok szkolny 2017/18.
10. Zatwierdzenie Szkolnego Programu
Wychowawczego - Profilaktycznego oraz
Programu Współpracy z Rodzicami.
11. Wyłonienie z Rad Oddziałowych

27.09.2017

Dyrektorzy szkoły

godz. 16.00 – 17.00
SP nr 3

Rada Rodziców
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L.p.

Prezydium Rady Rodziców oddziałów
gimnazjalnych.
12. Spotkanie powołanej Rady Rodziców.

4.

5.

Spotkania nauczycieli uczących z rodzicami
uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Zatwierdzenie IPET – ów.

Według oddzielnego
planu

nauczyciele uczący
w klasach: 2c, 3d

Wywiadówka śródsemestralna.

26.10. 2017

wychowawcy klas 2

Spotkania rodziców uczniów klas 2
z wychowawcami:
4. Kontrola wyników nauczania, zachowania
oraz frekwencji uczniów.
5. Sprawy indywidualne.

godz.17.00 – 18.00

Dyrekcja,
wszyscy nauczyciele

godz. 17.00 – 17.45

pedagog
wychowawcy klas 3

14.12.2017

wychowawcy klas

Prelekcja prowadzona dla rodziców klas 3.
Temat: Dostosowanie warunków egzaminu
gimnazjalnego – prezentacja.
Obowiązkowe dyżury nauczycieli:
17.00 – 19.00

godz. 17.00
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6.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 2-3.
1. Spotkania informacyjno – organizacyjne
z wychowawcami.
2. Spotkanie z wychowawcami (przekazanie
bieżących informacji o zachowaniu
frekwencji na zajęciach i wynikach
w nauce uczniów, sprawy bieżące).
3. Informacje o proponowanych ocenach
niedostatecznych na I półrocze
z poszczególnych przedmiotów
i nagannych ocenach z zachowania.
4. Konsultacje indywidualne z nauczycielami
poszczególnych przedmiotów.

7.

Podsumowanie pracy w I semestrze –
wywiadówki

25.01. 2018

Wychowawcy klas

Klasy 2 - 3
Pedagogizacja rodziców uczniów klas 2-3
Temat: Cyberzagrożenia. Konsekwencje
prawne wynikające z popełniania przestępstw
przy użyciu Internetu i urządzeń
telekomunikacyjnych.

godz.16.30 – 17.00

pedagog,
wychowawcy klas

godz.17.00 – 17.30

wychowawcy

Spotkania z wychowawcami
w poszczególnych klasach
5. Informacja o uzyskanych przez uczniów
ocenach semestralnych z poszczególnych
przedmiotów nauczania oraz zachowania.
6. Analiza frekwencji uczniów na zajęciach.
7. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
8. Sprawy bieżące.
Wywiadówka śródsemestralna
Klasy 3
Pedagogizacja rodziców uczniów klas 3
Temat: Procedury przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego oraz stres przedegzaminacyjny.

8.

Klasy 2
Pedagogizacja rodziców uczniów klas 2
Temat: Dopalacze i nowe środki
psychoaktywne. Rozpoznawanie sytuacji
zażywania narkotyków przez młodzież.
Po pedagogizacji spotkania w klasach:
Poinformowanie rodziców o wynikach
w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.

22.03.2018

godz.16.15 - 16.45

Jolanta Mitrzyk
Aneta Czopor
Psycholog PP-P

godz.16.15 - 16.45

specjalista terapii
uzależnień

godz.17.00 – 18.00

wychowawcy klas

18.05.2018

wychowawcy klas 1
pedagog

Obowiązkowe dyżury nauczycieli:
17.00 – 19.00

godz.17.00 – 17.45

wychowawcy
pedagog
dyrekcja
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16.00 – 17.00

Strona

9.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 2-3.
2. Informacja o proponowanych ocenach
końcowo rocznych z poszczególnych
przedmiotów nauczania oraz zachowania:
- informacja o postępach uczniów,
- analiza frekwencji uczniów
na poszczególnych przedmiotach,
- przekazanie informacji o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi,

-

konsultacje z pedagogiem szkolnym.

2. Dodatkowo dla klas 3:
Przekazanie informacji dotyczących zasad
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:
- przedstawienie oferty szkół średnich,
- omówienie zasad naboru elektronicznego,
- omówienie uroczystego zakończenia nauki
przez uczniów klas 3,
- omówienie organizacji zakończenia roku
szkolnego.
Obowiązkowe dyżury nauczycieli: 17.00 –
19.00
termin zostanie
ustalony

Trenerzy i terapeuci

Uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum
Przygotowanie uroczystości z udziałem
rodziców i zaproszonych gości.

19.06 2018
15.00

Wychowawcy klas 3

Informacje dodatkowe:
1. W zależności od potrzeb w każdej klasie mogą być organizowane zebrania z rodzicami
w dodatkowym terminie w porozumieniu z dyrekcją szkoły.
2. Z propozycją zorganizowania zebrania może wystąpić wychowawca, inny nauczyciel
uczący w klasie, pedagog lub rodzice.
3. Zebrania prowadzi wychowawca klasy.
4. Za zgodą prowadzącego mogą w nich brać udział osoby zaproszone np: nauczyciele
uczący, pedagog, uczniowie.
Monitoring i ewaluacja programu współpracy:
1. Analiza dokumentacji.
2. Analiza sprawozdań z realizacji zadań.
3. Ankietowanie nauczycieli i rodziców.
4. Obserwacja imprez.
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Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Biorą udział w najważniejszych
uroczystościach wydarzeniach:
1. Akademie i uroczystości szkolne ( Dzień Nauczyciela, Zakończenie klas 3, Wigilie
Klasowe).
2. Praca w roli obserwatorów przy próbnych egzaminach gimnazjalnych organizowanych
przez szkołę w grudniu 2018 roku.
3. Uczestniczenie w projektach edukacyjnych przygotowanych przez uczniów klas 2.
4. Przygotowanie poczęstunku dla uczniów w czasie przerw między poszczególnymi
częściami egzaminu gimnazjalnego

Strona

10.

Pedagogizacja dla nauczycieli, uczniów
i rodziców
Temat: „ Archipelag skarbów”

Strona
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