
Harmonogram wywiadówek i konsultacji 
I PÓŁROCZE 2021/22 

 
I półrocze trwa od 1 września 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. 

 
 

 

 

 Wywiadówka kl. 1-3 

 Wywiadówka kl. 4-8 

 Wywiadówka przedszkole 

15 września –środa  

16 września – czwartek   

28 września – wtorek online 

17:30 

17:00 

17:30 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp wychowawców klas 

pierwszych i nauczycieli uczących oraz prowadzących zajęcia 

w klasach pierwszych 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 2-3 (wychowawcy i n-le 

prowadzący zajęcia) 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 4-8 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp w przedszkolu 

29 września – środa online 

 

 

6 października – środa online 

 

28 września –wtorek online 

12 października – wtorek online 

17:30 

 

 

17:00 

 

15:45 

16:30 

Spotkanie RR Szkoły Podstawowej im.UNICEF z Dyrektorem  

Spotkanie Rady Rodziców Przedszkola z Dyrektorem  

20 września – pon. stacjon. 

22 września – środa stacjon. 

17:00 

17:00 

 Konsultacje kl. 1-3  

 Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach pomocy pp* 

 Konsultacje kl. 4-8  

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach pomocy pp* 

 Konsultacje z rodzicami dzieci w ramach pomocy pp 

w przedszkolu (spotkanie ze specjalistami) 

27 października – środa 

 

28 października – czwartek 

 

4 listopada - czwartek 

17:00-18:30 Iz 

17:30-19:00 IIz 

17:00-18:30 

 

17:00-18:30 

 

 Wywiadówka kl. 1-3 

 

 Wywiadówka kl. 4-8 

 Wywiadówka Przedszkole 

24 listopada –  środa  

 

25 listopada –  czwartek 

23 listopada - wtorek 

17:00 I zm 

17:30 II zm 

17:00 

17:30 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 1-3 (wychowawcy i n-le 

prowadzący zajęcia) 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 4-8 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp w przedszkolu 

8 grudnia – środa online 

 

7 grudnia - wtorek online 

13 grudnia – poniedziałek onl.  

17:30 

 

15:45 

16:30 

 Konsultacje kl.1-3 

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach pomocy pp* 

 Konsultacje kl. 4-8 

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach pomocy pp* 

 Konsultacje z rodzicami dzieci w ramach pomocy pp 

w przedszkolu (spotkanie ze specjalistami) 

15 grudnia –  środa  

 

16 grudnia  – czwartek 

 

20 grudnia - poniedziałek 

17:00-18:30 Iz 

17:30-19:00 IIz 

17:00-18:30 

 

17:00-18:30 

Spotkanie przedklasyfikacyjne n-li klas 4-8 13 stycznia –czwartek 16:45 

Ostateczne wystawienie ocen na I półrocze w Librusie. 

Nauczyciele przedmiotów informują ustnie uczniów o 

ostatecznych ocenach podczas zajęć lekcyjnych.  

19 stycznia– środa 

 

 

Rada Podsumowująca I półrocze w Przedszkolu 20 stycznia 2022 - czwartek 16:00 

Spotkanie RR Szkoły Podstawowej im.UNICEF z Dyrektorem 

Spotkanie Rady Rodziców Przedszkola z Dyrektorem  

24 stycznia - poniedziałek 

18 stycznia 2022 - wtorek 

17:00 

17:00 

Rada Klasyfikacyjna I półrocze 26 stycznia – środa 16.30 

Ferie zimowe 28.01.2022 r. – 11.02.2022 r.  



 
Harmonogram wywiadówek i konsultacji 

II PÓŁROCZE 2020/21 
 
*Nauczyciele prowadzący zajęcia z pomocy pp zobowiązani są do umówienia indywidualnego 
spotkania z rodzicem ucznia, u którego dostrzegają trudności. 

Rada Pedagogiczna Podsumowująca I półrocze 16 lutego – środa 16:30 

 Wywiadówka kl. 1-3 

 Wywiadówka kl. 4-8  

 Wywiadówka przedszkole 

23 lutego - środa 

24  lutego – czwartek 

22 lutego - wtorek 

17:30 

17:00 

17:30 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 1-3 (wychowawcy i n-le 

prowadzący zajęcia) 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 4-8 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp w przedszkolu 

2 marca – środa 

 

3 marca– czwartek 

9 marca - środa 

15:00 

 

16:45 

16:30 

 Konsultacje 1-3 

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach pomocy pp* 

 Konsultacje kl. 4-8 

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w ramach pomocy pp* 

 Konsultacje z rodzicami dzieci w ramach pomocy pp 

w przedszkolu (spotkanie ze specjalistami) 

6 kwietnia –  środa  

 

7 kwietnia  – czwartek 

 

15 marca - wtorek 

17:30 

 

17:00 

 

17:00 

 Wywiadówka kl. 1-3 

Konsultacje kl.1-3 Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w 

ramach pomocy pp* 

 Wywiadówka SP kl. 4-8  

Konsultacje kl.4-8 Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów w 

ramach pomocy pp* 

 Wywiadówka przedszkole 

18 maja – środa 

 

 

19  maja –  czwartek 

 

 

24 maja - wtorek 

17:30 

18:00-19:30 

17:00 

18:00-19:30 

 

 

17:30 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 1-3 (wychowawcy i n-le 

prowadzący zajęcia) 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp klas 4-8 

 Spotkanie zespołu ds. pomocy pp w przedszkolu 

25 maja – środa 

 

24 maja – wtorek 

17 maja - wtorek 

14:00 

 

14:30 

16:30 

Spotkanie przedklasyfikacyjne n-li klas 4-8 2 czerwca - czwartek 16:45 

Wystawienie propozycji ocen przez nauczycieli w Librusie (procedura 

zgodnie z WZO) 

Nauczyciele przedmiotów, podczas zajęć lekcyjnych, informują ustnie 

uczniów o proponowanych ocenach.  

7 czerwca - wtorek  

Ostateczne wystawienie ocen rocznych w Librusie 

Nauczyciele przedmiotów informują ustnie uczniów o ostatecznych 

ocenach podczas zajęć lekcyjnych.  

14 czerwca - wtorek 

 

 

Rada Klasyfikacyjna roczna 21 czerwca  - wtorek 16:30 

Spotkanie Rady Rodziców  SP z Dyrektorem  

Spotkanie Rady Rodziców Przedszkola z Dyrektorem  

 

20 czerwca  - poniedziałek 

22 czerwca  -  środa 

 

17.00 

17.00 

Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca  - piątek  

Rada Pedagogiczna Podsumowująca II półrocze sierpień 2022  

Rada Podsumowująca II półrocze w Przedszkolu 14 czerwca 2022 16:00 


