KOMUNIKAT W SPRAWIE
ŚRÓDROCZNEGO SPOTKANIA
Z RODZICAMI –
PODSUMOWANIE I SEMESTRU
R. SZK. 2018/2019.
Zawiadamiam wszystkich Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, że
śródroczne spotkanie z dyrektorem i wychowawcami
klas podsumowujące pracę
dydaktyczną i wychowawczą za I semestr roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 08 lutego
2019 r. (piątek) według planu:
1. Godz. 9.00 – 9.30 – „Gala Najlepszych” czyli omówienie przez dyrektora szkoły wyników
w nauce oraz zachowaniu, wyróżnienie najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Gawlikach Wielkich za osiągnięcie wysokich lokat w nauce i zachowaniu za I
semestr r. szk. 2018/2019 po klasyfikacji śródrocznej (sala gimnastyczna).
2.Godz. 12.30 – 14.00 - spotkanie wychowawców z rodzicami w grupach młodszych kl. 0 III, które obejmować będzie przekazanie informacji na temat opisowych ocen śródrocznych i
krótkich sprawozdań na temat postępów edukacyjnych i wychowawczych uczniów za I
semestr r. szk. 2018/2019, podsumowanie podjętych inicjatyw, omówienie zamierzeń i
planów na II semestr zgodnie z przydziałem sal lekcyjnych:





p. Barbara Wieliczko – sala nr 27 (oddział przedszkolny),
p. Teresa Kudraj – sala nr 14 (klasa I),
p. Ewa Idek – sala nr 11 (klasa II),
p. Olga Krupa – sala nr 13 (klasa III)

3.Godz. 14.00 – 15.30 - spotkanie wychowawców z rodzicami w kl. IV – VIII oraz w kl. III
gimnazjum, które obejmować będzie przekazanie informacji na temat ocen śródrocznych i
krótkich sprawozdań na temat postępów edukacyjnych i wychowawczych uczniów za I
semestr r. szk. 2018/2019, podsumowanie podjętych inicjatyw, omówienie zamierzeń i
planów na II semestr (w kl. VIII i w kl. III gimnazjum dodatkowo omówienie wyników
egzaminów próbnych) zgodnie z przydziałem sal
lekcyjnych:
 p. Małgorzata Waszkielewicz – sala nr 114 (klasa
IV)
 p. Robert Wieliczko – sala nr 111 (klasa V),
 p. Magdalena Majcher – sala nr 105 (klasa VI)
 p. Dorota Kurpiewska – sala nr 3 (klasa VII),
 p. Beata Szymborska – sala nr 4 (klasa VIII)
 p. Małgorzata Borzeńska – sala nr 113 (klasa III
gimnazjum)
Uprzejmie zapraszam do udziału w szkolnej wywiadówce.
Anna Skrypoczka,
dyrektor szkoły

