Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia im. Św. Józefa CRRiP w Nowym Sączu – wrzesień 2022.

15 września 2022 r. (czwartek) godz. 153o
Klasa Ia – wychowawca p. Małgorzata Gołaszewska – sala nr 5
Klasa Ib – wychowawca p. Jadwiga Sopalska – sala nr 14
Klasa Ic – wychowawca p. Roman Błaszczyk – sala nr 3
Klasa Id – wychowawca p. Ewelina Skowron-Ściurka – sala nr 11
Klasa IIc-wychowawca p. Radosław Babiarski – sala nr 2

15 września 2022 r. (czwartek) godz. 163o
Klasa IIa – wychowawca p. Maria Kowalczyk – sala nr 5
Klasa IIb – wychowawca p. Anna Firlej – sala nr 3
Klasa IId – wychowawca p. Katarzyna Myrlak – sala nr 2
Klasa IIIa – wychowawca p. Józef Klimek – sala nr 14
Klasa IIIb – wychowawca p. Łukasz Kociubiński – sala nr 11
Klasa IIIc – wychowawca p. Bogusław Sobczyk – sala nr 12

Ramowy porządek spotkania:
Jaka jest i co oferuje nasza szkoła, dlaczego warto ją wybrać? . Wyjazd integracyjny na Jamną w dniu 19 września br. (poniedziałek). Dotyczy klas I.
Zapoznanie z celami i treściami programu zajęć wychowanie do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”, autorstwa p. Teresy Król. Dotyczy klas I.
	Rodzice mają obowiązek monitorowania obecności uczniów, ocen, uwag zachowania w dzienniku elektronicznym. 
Usprawiedliwienia tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego.
Wymagania na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania. 
Prawo wewnątrzszkolne. Regulamin szkoły.
Wybór klasowej Rady Rodziców oraz jednego przedstawiciela klasy do Szkolnej Rady Rodziców. 
Szkoła jest odnowiona, nie niszczymy sprzętu. Dyrektor może zlecić w przypadku zniszczenia przywrócenie stanu poprzedniego, wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.
Konkurs „Najlepszy uczeń”. 
Liczne konkursy dla dzieci z nagrodami.
Podręczniki do wypożyczenia w szkolnej bibliotece.
	Innowacja w klasach pierwszych „Szkoła wolna od jedynek”.
Współpraca z pracodawcami i szkołą (wychowawcą). W tym rok szkoła będzie co 2 miesiące sprawdzać zapisy w dzienniczku zajęć praktycznych. Proszę na to zwrócić uwagę.
Wsparcie psychologiczne dla uczniów. Zachęcić do współpracy z psychologiem, pedagogiem szkolnym. Zachęcić rodziców, aby zwracali większa uwagę na zachowanie ich dzieci, np. objawy depresji, cyberprzemocy, palenie papierosów itp.
Ubezpieczenie dzieci nie jest obowiązkowe! Mimo to organ prowadzący będzie ubezpieczał dzieci. Warunki, wysokość ubezpieczenia będzie podana na stronie szkoły. Proszę się zapoznać i jeśli ktoś będzie chciał to może indywidualnie dodatkowo ubezpieczyć dziecko.
Sprawy bieżące-uwagi, wnioski, pytania.





