
Lublin, 29 stycznia  2021 r. 

ZARZĄDZENIE  B.04/21 

Szanowni Państwo Wychowawcy,  proszę o uwzględnienie podczas spotkań z rodzicami w dniach  

1- 2 lutego br. następujących zagadnień: 

1. Informacja o osiągnięciach uczniów – finaliści i laureaci konkursów; stypendyści klasowi - 

gratulacje dla Rodziców uczniów. 

2. Klasy VIII – przypomnienie procedur rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, w których 

ważne są punkty za udział w wolontariacie oraz niektórych konkursach. 

3. Klasy VII – przypomnienie, że zgodnie z obowiązującą procedurą w przyszłorocznym 

egzaminie klas ósmych przewidziano jeden dodatkowy przedmiot. Warto rozważyć, który  

z nich wybierze uczeń. 

4. Omówienie (na podstawie karty klasyfikacyjnej klasy): 

a) wyników klasyfikacji, 

b) charakterystyka zespołu rówieśniczego, 

c) informacja dotycząca najważniejszych celów wychowawczych i dydaktycznych  

do osiągnięcia w II semestrze – propozycja form i efektywnych - w ocenie wychowawcy - 

metod pracy z uczniami. Pozyskanie od Rodziców opinii na ten temat. 

5. Omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej przedstawionej podczas klasyfikacyjnego 

posiedzenia Rady Pedagogicznej SP6 28.01.2021 r.. Obszar 1.: wykorzystywanie w procesach 

edukacyjnych technologii informatycznych; Obszar 2.: praca wychowawcza Szkoły 

(najważniejsze wnioski i rekomendacje). Raport z ewaluacji zostanie zamieszczony na szkolnej 

stronie www. 15.02.2021 r. 

6. Zapowiedź zaproszeń na indywidualne konsultacje, które Nauczyciele zamieszczą w systemie 

UONET+ do końca lutego br. dla rodziców uczniów, którzy wymagają szczególnej pomocy  

i wsparcia. Prosimy także rodziców, by kontaktowali się z Nauczycielami w każdej sytuacji 

wymagającej omówienia potrzeb ucznia, analizy problemów bieżących dziecka oraz działań 

doraźnych. Zgodnie z rocznym harmonogramem spotkań planowe konsultacje indywidualne 

odbędą się 26 marca br.  

7. Informacja o zdalnym spotkaniu uczniów klas ósmych i rodziców zaplanowanym na 9 lutego 

2021 r. o godzinie 17.00. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki próby egzaminu 

ósmoklasisty. 

8. Uprzejma prośba o darowizny w postaci używanych laptopów (w liczbie 25), dzięki którym  

w SP6 moglibyśmy zorganizować mobilną pracownię komputerową dla uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej. Niestety w planie budżetowym na ten rok nie posiadamy środków na zakup 

sprzętu przez Szkołę.  

9. Podziękowanie za współtworzenie dobrego klimatu wychowawczego, systematyczną 

współpracę z wychowawcą, nauczycielami oraz specjalistami szkolnymi w czasie pracy zdalnej 

Szkoły. Podziękowania za darowiznę rzeczową w postaci indywidualnych szafek szkolnych  

dla uczniów klas IV-VIII. Szafki protokołem przyjęte zostaną do inwentarza mienia Szkoły.  
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