SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM  20120/2021
Ze względu na zaistniałą sytuację pandemii w roku szkolnym 2020/2021 spotkania           z rodzicami będą odbywały się o późniejszej godzinie tzn. o 16.00 po zakończonych przez uczniów lekcjach. Harmonogram może ulec zmianom ze względu na dynamiczny stan pandemii. 



Tematyka 


Termin

Prowadzący 

WRZES
I
EŃ 
	Organizacja roku szkolnego 2020/2021.  Spotkanie rodziców z dyrekcją SOSW.
Wybór prezydium rady

Uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021
Opinia w sprawie projektu planu finansowego
Wywiadówki dla rodziców wszystkich klas i oddziałów SOSW.
WRZESIEŃ
24.09.2020 czwartek
godz.16.00 spotkanie  z dyrekcją dla wszystkich rodziców uczniów poszczególnych klas i oddziałów SOSW.
·	godz. 16.30 wywiadówki dla wszystkich klas i oddziałów SOSW.

Dyrekcja SOSW, nauczyciele                       
i wychowawcy poszczególnych klas     i oddziałów


GRUDZ
I
EŃ

	Konsultacje z wychowawcami dla rodziców wszystkich klas               i oddziałów SOSW.



GRUDZIEŃ
5.12.2020czwartek
·	godz. 16.00
wywiadówki dla wszystkich klas       i oddziałów wchodzących w skład SOSW w Radomsku 
Wychowawcy poszczególnych klas    i oddziałów


STYCZEŃ  

Konsultacje wychowawców wszystkich klas i oddziałów SOSW.

STYCZEŃ
21.01.2021czwartek
·	godz. 16.00          dla wszystkich klas       i oddziałów wchodzących w skład SOSW w Radomsku. Każdy wychowawca     w tym dniu pełni dyżur    i jest do dyspozycji rodziców.



 Dyrekcja SOSW, 


Nauczyciele                   i wychowawcy  


MARZEC

	Konsultacje z wychowawcami dla rodziców wszystkich klas               i oddziałów SOSW.

MARZEC–
18.03.2021czwartek
·	godz. 16.00 – wywiadówki dla wszystkich klas           i oddziałów wchodzących w skład SOSW w Radomsku. Każdy wychowawca     w tym dniu pełni dyżur    i jest do dyspozycji rodziców.

Nauczyciele                   i wychowawcy poszczególnych klas    i oddziałów


CZERWI
EC


Spotkanie ogólne z dyrekcją – podsumowanie roku szkolnego.
Wywiadówki dla rodziców wszystkich klas i oddziałów SOSW.

CZERWIEC– 
10.06.2021 czwartek
·	godz.16.00 - spotkanie dla wszystkich rodziców uczniów SOSW.
·	godz.16.30 wywiadówki dla wszystkich klas           i oddziałów SOSW.


Dyrekcja SOSW,
nauczyciele                   i wychowawcy poszczególnych klas       i oddziałów


Uwaga !

W roku szkolnym 2020/2021 konsultacje z psychologiem szkolnym  panią Karoliną Kalek-Bebłocińską będą odbywać się we wtorki          w godzinach 14.30 – 15.30.

