
 

 
 

 

 

XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie 

ul. Szujskiego 15; tel. (14) 627 85 45   

e-mail sekretariat@21los.tarnow.pl 

 

 

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI 
XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie 

rok szkolny 2021/2022 
  

 

I. CELE PROCEDURY  
1. Ułatwienie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności XXI 

Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie.  

2. Przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach ucznia. 

3. Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów 

ucznia.  

4. Inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcanie ich do wyrażania opinii na 

temat jakości pracy liceum.  

5. Tworzenie partnerskiej atmosfery.  

6. Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę.  

7. Ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.  
 

II. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB 

REALIZUJĄCYCH ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM 

PROCEDURY  
1. Informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog  szkoly, 

dyrektor, wicedyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie. 
 

III. OPIS PRACY – USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA  

I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI  
1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogiem szkolnym, dyrektorem i wicedyrektorem  jest liceum.  

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się wg harmonogramu przedstawionego na 

pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj; do 30 września każdego roku szkolnego oraz                              

e-dziennika  

3. Spotkania odbywają się w formach:  

1) zebrań ogólnych z rodzicami,  

2) zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,  
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3) zebrań klasowych z rodzicami,  

4) zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,  

5) indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, 

pedagogami, innymi specjalistami,  

6) innych spotkań wynikających z planu pracy XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego                      

w Tarnowie  

4. Rodzice uczniów liceum mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami                     

w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania                 

z nauczycielem (poprzez telefon do nauczyciela).  

5. W żadnym wypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom telefonicznie (może 

umówić się na spotkanie z rodzicem). Nie wolno udzielać informacji rodzicom lub prawnym 

opiekunom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również podczas 

pełnionego dyżuru w wyznaczonym grafikiem rejonie).  

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców w XXI Liceum Ogólnokształcącym Sportowym  

w Tarnowie  są gabinety lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora                                       i 

wicedyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie  są gabinet dyrektora 

i wicedyrektora, pedagoga szkolnego Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom 

w pokoju nauczycielskim     w obecności innych nauczycieli. Poza wyżej wymienionymi 

miejscami informacje nie są udzielane.  

7. Terminy spotkań z rodzicami ustalone są w harmonogramie zebrań z rodzicami 

przedstawionym nauczycielom i rodzicom na początku roku szkolnego.  

8. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany przypomnieć 

uczniom i rodzicom, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę 

spotkania (można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem informacji zwrotnej).  

9. Dyrektor XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie  może zmienić 

ustalone terminy zebrań w uzasadnionych przypadkach.  

10. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.  

11. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo gimnazjum może wezwać rodziców poza 

ustalonymi terminami.  

12. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie                          

13. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:  

1) zebrań z rodzicami,  

2) pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,  

3) indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,  

4) odwiedzin w domu wychowanka po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica (w szczególnych 

przypadkach bez zgody, np. brak kontaktu z rodzicami).  

5) E-dziennika 

14. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące liceum rodzice kierują kolejno do:  

1)  wychowawcy klasy,  

2) dyrektora i wicedyrektora XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie,                    

3) Rady Pedagogicznej XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie,                                     

4)  organu nadzorującego XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie,                                         

5) organu prowadzącego XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie,                                          

15. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy, 

przestrzegają zasad przyjętej procedury. 

 

 

 

 



Harmonogram spotkań z rodzicami 

 

     Sprawy pilne można zgłaszać telefonicznie lub osobiście codziennie w godzinach 7.10 – 

15.00. W tym czasie czynny jest sekretariat.  W czasie zebrań i konsultacji  z rodzicami dyżur 

pełniony jest przez nauczycieli w godzinach 17:00-18:30.  

 

 

DATA 

 

ZADANIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU SZKOŁY 

 

7 września 2021 r. 

Zebrania z rodzicami. 

Zapoznanie rodziców z organizacją pracy szkoły, problematyką  

bezpieczeństwa, praw i obowiązków uczniów i ich rodziców,  
zasadami zwalniania uczniów z wf, harmonogramem zebrań z 

rodzicami, tematyką zajęć z wdż, ofertą  ubezpieczeniową dla 

uczniów, regulaminami wyjść i wyjazdów, w tym wycieczek                        

i zawodów. 

Wybory do Rady Rodziców, wybór delegata na Walne Zebranie  RR. 

 

Tematyka:  

BHP w szkole i poza szkołą, procedury bezpieczeństwa związane z 

pandemią korona wirusa, regulaminy pomieszczeń szkolnych, 

przedstawienie dokumentów regulujących pracę szkoły (wymagania 

edukacyjne z przedmiotów, procedura uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

informacja o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż 

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, skutkach 

ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania, kryteria ocen z zachowania i przedmiotów nauczania, 

metody sprawdzania osiągnięć ucznia) 

przedstawienie programu wychowawczo - profilaktycznego,  imprez 

klasowych, kalendarz roku szkolnego, zajęcia pozalekcyjne - rodzaj 

zajęć , zasady uczestnictwa, 

ustalenia ogólne dotyczące organizacji pracy szkoły (odpowiedni 

strój szkolny, zmiana obuwia, zasady korzystania z szatni),  

sposób zwalniania z lekcji przed upływem czasu przewidzianego                

w tygodniowym planie nauczania, organizacja życia klasy, 

ubezpieczenie od NNW. 

 

TEMAT  PEDAGOGIZACJI  RODZICÓW: wspólne ustalenia   

 

Zebranie opinii od rodziców na temat pierwszych wrażeń z pobytu  

w szkole ich dzieci. Wspólne zebranie najczęściej występujących 

oczekiwań oraz  ustalenie sposobu ich realizacji. 



19 października 2021 r.  

Konsultacje dla rodziców. 

Informacje o ocenach, indywidualne spotkania z nauczycielami. 

Przygotowanie do egzaminu maturalnego uczniów kl. III (zebranie 

oświadczeń rodziców uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych oraz deklaracji wyboru języka obcego na egzaminie). 

 

 

16 listopada 2021 r. 

Konsultacje dla rodziców. 

Informacje o ocenach, indywidualne spotkania z nauczycielami. 

 

Na trzy dni przed 

klasyfikacją klas trzecich - 

maturalnych 

 Poinformowanie uczniów klas trzecich - maturalnych przez 

nauczycieli poszczególnych  przedmiotów o ostatecznej ocenie 

śródrocznej (ocenę zapisuje się w dzienniku). 

21 grudnia 2021 r.. 
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (klasyfikacja półroczna klas 

trzecich maturalnych) 

Na trzy dni przed 

klasyfikacją klas pierwszych, 

drugich i trzecich 

Poinformowanie uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich przez 

nauczycieli poszczególnych  przedmiotów o ostatecznej ocenie 

śródrocznej (ocenę zapisuje się w dzienniku). 

13 stycznia 2022 r. 
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (klasyfikacja półroczna klas 

pierwszych ,drugich i trzecich) 

14 stycznia 2022r.  

Zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III. 

Spotkanie podsumowujące I półrocze, przedstawienie informacji –  

podsumowującej wyniki nauczania, postępy i osiągnięcia oraz 

obszary wymagające działań w dalszej  

działalności dydaktyczno-wychowawczej. 

Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego kl. III, wnioski 

15 marca 2022r.  

Konsultacje z rodzicami dla klas I , II i III. : 

 Poinformowanie rodziców i prawnych opiekunów uczniów                           

o ocenach, indywidualne spotkania z nauczycielami. 

Pedagogizacja rodziców, pogadanka na określony temat odnosząca 

się do ewentualnych zagadnień ujętych w planie wychowawczym  

lub temat dopasowany do problemów zauważonych w klasie. 

 Zebrania z rodzicami klas III 

Poinformowanie rodziców przez wychowawców o zagrożeniach 

oceną niedostateczną i zachowaniu nagannym (podpisy rodziców). 

 

26 kwietnia 2022r. 
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (klasyfikacja końcoworoczna  

klas trzecich - maturalnych) 

17 maja 2022r. 

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I ,II, III  

Poinformowanie rodziców przez wychowawców o zagrożeniach 

oceną niedostateczną i zachowaniu nagannym (podpisy rodziców).  

Konsultacje nauczycieli  z rodzicami uczniów zagrożonych oceną  



niedostateczną, zachowaniem nagannym. 

 Podsumowanie pracy, wnioski na rok przyszły.  

21 czerwca 2022 r. 
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna (klasyfikacja końcoworoczna 

klas pierwszych ,drugich i trzecich) 

 

Wszystkie spotkania odbywają się w wyznaczonych terminach. Dopuszcza się też możliwość 

zwołania spotkań w trybie pilnym. 

 

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

XXI Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Tarnowie.  

 

Przewodniczący Rady Rodziców zastrzega sobie prawo do przekazywania w czasie trwania 

zebrań informacji dla rodziców.  


