
 

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

 W MIŃSKU MAZOWIECKIM ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
 

 

Lp. 

 

Data/ godzina 

 

Tematyka 

1.  12.09. 2022 (poniedziałek) 

(klasy pierwsze) 

Klasy I -Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i 

Liceum Sztuk Plastycznych 

godz. 18.00 spotkanie z Dyrektorem 

(sala gimnastyczna) 

spotkania z wychowawcami 

 w salach 

 

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 

 

12.09. 2022 (poniedziałek) godz. 18.00 

Klasy maturalne Liceum Ogólnokształcącego 

Technikum, Liceum Sztuk Plastycznych 

spotkania z wychowawcami w salach 

 

 

 

 

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 

Informacja dotycząca egzaminu maturalnego w 

roku szkolnym 2022/23 (deklaracje, przedmioty 

na egzaminie, harmonogram egzaminu, 

dostosowania na egzaminie maturalnym) 

2. 13.09. 2022 (wtorek) godz. 18.00 

Klasy II, III, IV -Liceum Ogólnokształcącego, 

Technikum i Liceum Sztuk Plastycznych 

spotkania z wychowawcami w salach 

Organizacja roku szkolnego 2022/2023 

3. 07. 11. 2022 (poniedziałek) godz. 18.30 

Klasy -I,II Technikum. Liceum Ogólnokształcące, 

Liceum Sztuk Plastycznych 

Dzień Otwarty -klasy I, II 

• Spotkanie z wychowawcą w klasie 

• Konsultacje z nauczycielami- informacja o 

wynikach nauczania, postępach i sposobach 

radzenia sobie z trudnościami w nauce. 

• Rozmowy indywidualne z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym, psychologiem 



4. 08.11.2022 (wtorek) godz. 18.30 

Klasy -III, IV Technikum. Liceum 

Ogólnokształcące, Liceum Sztuk Plastycznych 

Dzień Otwarty -klasy III, IV 

• Spotkanie z wychowawcą w klasie 

• Konsultacje z nauczycielami- informacja o 

wynikach nauczania, postępach i sposobach 

radzenia sobie z trudnościami w nauce. 

• Rozmowy indywidualne z wychowawcą i 

pedagogiem szkolnym, psychologiem 

5. 22.12.2022 (czwartek) 

(wszystkie klasy ZSE) 

 

Przekazanie elektronicznie (wszystkie klasy ZSE) 

• Przewidywane oceny (i oceny zachowania po 

konsultacjach z nauczycielami uczącymi w 

danym oddziale) i informacje o 

zagrożeniach oceną niedostateczną 

6. 18.01.2023 (środa) 

godz.18.30 

spotkania z wychowawcami w salach 

Klasy I i klasy maturalne Technikum. Liceum 

Ogólnokształcące, Liceum Sztuk Plastycznych 

 

Zebranie z rodzicami klasy I i klas maturalnych 

• Spotkanie podsumowujące I semestr, 

przedstawienie informacji dotyczących 

wyników nauczania i zachowania, osiągnięć 

oraz obszarów wymagających korekty w 

dalszej działalności dydaktyczno-

wychowawczej 

7. 19.01.2023 (czwartek) godz.18.30 

spotkania z wychowawcami w salach 

Klasy II, III,IV Technikum. Liceum 

Ogólnokształcące, Liceum Sztuk Plastycznych 

 (bez maturalnych) 

 

Zebranie z rodzicami-klasy II,III,IV ( bez 

maturalnych) 

• Spotkanie podsumowujące I semestr, 

przedstawienie informacji dotyczących 

wyników nauczania i zachowania, osiągnięć 

oraz obszarów wymagających korekty w 

dalszej działalności dydaktyczno-

wychowawczej 

8. 20.03.2023 (poniedziałek) 

Klasa -IV Liceum Sztuk Plastycznych 

Przekazanie elektronicznie – klasa IV LSPL 

• Przewidywane oceny (i oceny zachowania 

po konsultacjach z nauczycielami uczącymi 

w danym oddziale) i informacje o 

zagrożeniach oceną niedostateczną 

• Przypomnienie procedur przebiegu 

egzaminu maturalnego i dyplomowego 

• Prelekcja dla rodziców -Stres 

przedegzaminacyjny- jak pomóc dziecku 

przed egzaminem (klasy maturalne) 

 

9. 05.04.2023 (środa) 

Klasy maturalne Technikum. Liceum 

Ogólnokształcące, 

Przekazanie elektronicznie – klasa maturalne 

Liceum Ogólnokształcące 

 i Technikum 

• Przewidywane oceny (i oceny zachowania 

po konsultacjach z nauczycielami uczącymi 

w danym oddziale) i informacje o 

zagrożeniach oceną niedostateczną 

• Przypomnienie procedur przebiegu 

egzaminu maturalnego i potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe 

• Prelekcja dla rodziców -Stres 

przedegzaminacyjny- jak pomóc dziecku 

przed egzaminem (klasy maturalne) 

 



10. 24.04.2023 (poniedziałek) godz.18.30 

Klasy I i II, III Liceum Ogólnokształcące 

 

Zebranie z rodzicami- dzień otwarty 

• Spotkania z wychowawcą- przekazanie 

informacji o wynikach nauczania, zachowania 

postępach i sposobach radzenia sobie z 

trudnościami w nauce. 

• Rozmowy indywidualne z wychowawcą i 

nauczycielami 

 

11. 25.04.2023 (wtorek) godz.18.30 

Klasy I, II, III, IV Technikum i Liceum Sztuk 

Plastycznych 

 

Zebranie z rodzicami- dzień otwarty 

• Spotkania z wychowawcą- przekazanie 

informacji o wynikach nauczania, zachowania 

postępach i sposobach radzenia sobie z 

trudnościami w nauce. 

• Rozmowy indywidualne z wychowawcą i 

nauczycielami 

 

12. 05.06.2022 (poniedziałek) godz.18.30 

(wszystkie klasy ZSE) 

 

Przekazanie elektronicznie(wszystkie klasy ZSE ) 

• Przewidywane oceny roczne (i oceny 

zachowania), informacja o zagrożeniach 

oceną niedostateczną- klasy I,  II , III T, 

III LSPL 

• Zaproszenie rodziców uczniów mających 

problemy z nauką i zachowaniem na 

spotkanie w szkole (zapis w dzienniku 

elektronicznym- kontakty 

 
 

Wszystkie spotkania odbywają się w wyznaczonych terminach. W uzasadnionych przypadkach harmonogram 

może ulec zmianie, o czym rodzice zostaną powiadomieni przez uczniów. Dopuszcza się też możliwość 

zwołania spotkań w trybie pilnym. 

W ustalonych terminach zebrań i konsultacji z rodzicami dyżur pełnią wszyscy nauczyciele  

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.  
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