
 
 

 
Szkoła Podstawowa Nr 5  

im. Seweryna Udzieli  
w Ropczycach 

 

 
Spotkania z rodzicami/prawnymi opiekunami, konsultacje  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

 

Lp. Data Cel spotkania 

1.  14 września 2021 r. Spotkanie organizacyjne: 
- spotkanie dyrektora z rodzicami/prawnymi opiekunami, 
- wybór Oddziałowych Rad Rodziców, 

- omówienie najważniejszych dokumentów szkolnych, 

- podanie informacji wynikających z kalendarza szkolnego, 
- sprawy różne. 

2.  17 listopada 2022 r. Przedstawienie przez wychowawców rodzicom/prawnym 

opiekunom osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów. 
Sprawy różne. 

3.  1 grudnia 2022 r.  Konsultacje dla rodziców z nauczycielami: 

- informacja o prognozowanych ocenach z przedmiotów i 

zachowania. 

4.   12 stycznia 2023 r. Podsumowanie I półrocza: 
- Przedstawienie rodzicom/prawnym opiekunom wyników 

nauczania i zachowania za I semestr 

- omówienie istotnych wydarzeń z życia szkoły i klasy, 

- podziękowania dyrektora szkoły dla 

rodziców, instytucji i osób współpracujących 

ze szkołą. 

5.  20 kwietnia 2023 r. Spotkanie dyrektora i wychowawców z rodzicami: 
- podsumowanie działań szkoły i osiągnięć uczniów w roku 
  szkolnym 2022/2023, 
- przedstawienie przez wychowawców rodzicom/prawnym 
opiekunom osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych uczniów. 

Sprawy różne. 

6.  10 maja 2023 r. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami: 
- informacja o prognozowanych ocenach z przedmiotów i 
zachowania, w tym o zagrożeniu oceną obniżona  z zachowania  
i oceną niedostateczną z przedmiotu. 

 



Ważne terminy  

 

Lp.  Data   

1. do 19 grudnia 2022 r.  Podanie do wiadomości przez nauczycieli proponowanych 

ocen z przedmiotów edukacyjnych i zachowania 

2. 9 stycznia 2023 r.  Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej  

3. do 1 czerwca 2023 r.  Podanie do wiadomości przez nauczycieli proponowanych 

ocen z przedmiotów edukacyjnych i zachowania 

4. 15 czerwca 2023 r.  Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej 

 

 

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty  

 

 

Lp.  Data  Godzina  Rodzaj egzaminu 

1. 23 maja 2023 r. wtorek) 9:00 język polski 

2. 24 maja 2023 r. (środa) 9:00 matematyka 

3. 25 maja 2023 r. (czwartek 9:00 język obcy nowożytny 

 

 

Dni dodatkowo wolne 

 

 

Lp.  Data  Dzień  

1. 31 października 2022 r. poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych  

2. 2 maja 2023 r.  wtorek Dzień Flagi 

3. 23 maja 2023 r.  egzamin ósmoklasisty - język polski 

4. 24 maja 2023 r.  egzamin ósmoklasisty - matematyka 

5. 25 maja 2023 r.  egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny 

6. 9 czerwca 2023 r.  piątek po Bożym Ciele 
 


