
HARMONOGRAM I TEMATYKA ZEBRAŃ WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI 

14 września 2022 r. 

I. Wypełnienie dokumentów 

1. Formularz zgody na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej Szkoły i na 

portalach społecznościowych (klasy IV i nowi uczniowie w klasach I – VIII). 

2. Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w SSP nr 72. 

3. Zgoda na wyjścia dziecka do kina, teatru, muzeum i innych instytucji kulturalno-oświatowych 

na terenie Wrocławia w roku szkolnym 2022/2023. 

4. Zgłoszenie rezygnacji udziału ucznia w zajęciach WDŻ. 

5. Oświadczenie dotyczące udziału dziecka w lekcjach religii. 

II. Zapoznanie z dokumentami 

1. Statutem SSP nr 72, w tym o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, warunkach i trybie 

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć; warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania (dostępny na 

stronie internetowej Szkoły).  

2. Programem Profilaktyczno-Wychowawczym SSP nr 72 (dostępne na stronie internetowej 

Szkoły). 

3. Regulaminem Świetlicy (dostępny na stronie internetowej Szkoły). 

4. Terminarzem Prac Klasyfikacyjnych, w tym wykazem dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych (dostępny na stronie internetowej Szkoły). 

III. Informacje 

1. Prośba o przekazywanie wychowawcom informacji o chorobach przewlekłych dziecka z 

uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa uczniowi. Procedury postępowania z dzieckiem 

przewlekle chorym dostępne są na stronie internetowej Szkoły. 

2. Obowiązek przekazywania wychowawcom lub pedagogom szkolnym informacji, 

potwierdzonej dokumentem, o sytuacji prawnej dziecka (m.in. o postanowieniach sądu 

dotyczących sprawowania opieki) – informacje są szczególnie ważne przy odbiorze dziecka 

ze Szkoły. 

3. Zobowiązanie rodziców do systematycznego zapoznawania się z informacjami 

umieszczanymi w dzienniku elektronicznym LIBRUS 

4. W klasach, w których religia  lub WDŻ jest ostatnią lekcją, a dziecko w niej nie uczestniczy, 

rodzic składa pisemną informację o zgodzie na samodzielny powrót do domu. Natomiast 

uczniowie klas I - III mają zapewnioną opiekę w Szkole do zakończenia zajęć przez klasę. W 

klasach I - VIII, w których religia jest w trakcie zajęć w danym dniu, Szkoła organizuje opiekę.  

5. Organizacja opieki w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wymaga, by rodzic 

złożył tydzień wcześniej informację o konieczności zapewnienia opieki do wychowawcy klasy 

(informacje należy przesyłać drogą elektroniczną dziennik LIBRUS). 

6. Informacja o godzinach sprawowania opieki nad dziećmi na terenie Szkoły:  



 Uczniowie zapisani do świetlicy - od godz. 7.00 do 17.00, pozostali uczniowie w 

godzinach swoich obowiązkowych zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, na które 

są zapisani. 

 Uczniowie  wchodzą do Szkoły z początkiem przerwy przed rozpoczęciem swoich zajęć. 

Po ich zakończeniu, jeśli nie pozostają w świetlicy, są zobowiązani opuścić teren Szkoły, 

ponieważ po dzwonku na lekcje wszyscy nauczyciele udają się na zajęcia do sal 

lekcyjnych. Uczniowie wchodzą 10 minut przed dzwonkiem na zajęcia szkolne.  

Wszystkie ograniczenia związane z wejściem do Szkoły są związane z bezpieczeństwem 

dzieci i koniecznością zapewnienia opieki. 

7. Uczniów obowiązuje spokojne i koleżeńskie zachowanie na przerwach oraz dbałość o kulturę 

języka ojczystego. 

8. Szkoła realizuje program BEZPIECZEEŃSTWO W SIECI, a mimo to nauczyciele zauważają, że 

uczniowie pod wpływem mód panujących w Internecie, chętnie je naśladują, co w wielu 

przypadkach zagraża ich bezpieczeństwu. Obowiązkiem rodziców jest odbyć rozmowy na ten 

temat z dziećmi. 

9. Zabrania się przynoszenia do Szkoły: gier hazardowych, przedmiotów niebezpiecznych 

(wskaźników laserowych, paralizatorów, petard, kastetów, ostrych przedmiotów itp.) Jeżeli 

ww. przedmioty znajdą się w posiadaniu ucznia, zostaną mu odebrane, a rodzic będzie 

wezwany do Szkoły, by odebrać je osobiście – jest to zgodne ze Statutem SSP nr 72. 

10. Zabrania się uczniom samodzielnego opuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć. 

11. Przypomnienie o przestrzeganiu zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych podczas pobytu w Szkole (rozdział 9 §30 ust.3 pkt 14 Statutu SSP 

72). 

12. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów na jej terenie, natomiast nie ponosi 

odpowiedzialności za kosztowne przedmioty przynoszone przez uczniów, np. telefony 

komórkowe, tablety, biżuterię, kosztowną odzież, rowery itp. 

13. Zgodnie z umową na obiady przelew dokonany przez rodzica musi zawierać imię, nazwisko i 

klasę dziecka. Często rodzic podaje swoje dane, a nazwisko dziecka jest inne. Wszyscy 

rodzice, którzy nie podali swoich danych, są zobowiązani mailem uzupełnić je u intendenta 

lub podać przez wychowawcę.  

14. Zgodnie z §31 Statutu SSP nr 72 uczniów obowiązuje Regulamin określający strój i wygląd 

ucznia (dostępne na stronie Szkoły). 

15. Na terenie Szkoły przez cały rok szkolny obowiązuje obuwie zmienne. 

16. Informacje o Egzaminie Ósmoklasisty rodzice i uczniowie otrzymają drogą elektroniczną 

LIBRUS od koordynatora egzaminu. 

17. Przy załatwianiu spraw uczniowskich obowiązuje następująca kolejność: 

 Wychowawca, Pedagog szkolny, Kierownik Świetlicy 

 Wicedyrektorzy 

 Dyrektor Szkoły. 

 


