
Zasady współpracy szkoły z rodzicami: 

 
1. Rodzice uczniów mają prawo do informacji o postępach dziecka 

w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać 

systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami, 

monitorować sytuację dydaktyczno-wychowawczą dziecka w dzienniku 

elektronicznym. 

2. Rodzice maja prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą 

usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców 

oraz współorganizować z wychowawcą imprezy klasowe, wycieczki, 

biwaki  itp. 

3. Rodzice w trosce o bezpieczeństwo w szkole i dobro dziecka powinni 

informować dyrektora o podejrzeniu zakażenia koronawirusem,  

a wychowawcę i/lub nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej 

(przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub 

materialnej. 

4. Rodzice powinni również informować wychowawcę, pedagoga 

szkolnego o posiadaniu przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne instytucje, mogące 

mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy dziecka. 

5. Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w zaplanowanych  

w każdym roku szkolnym zebraniach klasowych. 

6. Formy kontaktów rodziców ze szkołą: 

a) zaplanowane zebrania, konsultacje, 

b) zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy, 

c) indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, 

psychologiem, nauczycielami, wychowawcą, 

d) kontakty telefoniczne, przez e-dziennik z dyrekcją, pedagogiem 

szkolnym, nauczycielami, wychowawcą. 

 7. Rodzic powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia  

 z lekcji, podając przyczyny nieobecności dziecka (librus, w wyjątkowych 

            sytuacjach druk usprawiedliwienia). 

 8. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice są zobowiązani 

 do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków 

 opiekuńczych nad niepełnoletnim dzieckiem innej osobie (pisanie 

 usprawiedliwień, kontakty ze szkołą). 

 

 

    

    INFORMATOR DLA RODZICÓW 

 

 

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

W WOLINIE 

ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin 

tel/fax 913261335  e-mail: sekretariat@zspwolin.pl 

www.zspwolin.pl 

 

  Dyrektor:  Anna Jarząb 

  Wicedyrektor:  Małgorzata Matys 

 

  Sekretariat: 7.30 -  15.00 

 

 

 

 

 

 



   

            ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 

 

01.09.2022  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

16.09.2022  Święto szkoły - Otrzęsiny 

23 - 31.12.2022  Zimowa przerwa świąteczna 

styczeń - luty 2023 Egzamin w zawodzie - sesja 1 

22.01.2023  Zakończenie I semestru 

13 - 26.02.2023 Ferie zimowe 

06 - 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna 

28.04.2023  Zakończenie roku szkolnego w klasach  

    programowo najwyższych 

04 - 23.05.2023 Egzaminy maturalne 

czerwiec-lipiec 2023 Egzamin w zawodzie - sesja 2 

23.06.2023  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

       

      DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH: 

16.09.2022, 14.10.2022, 31.10.2022, 21.03.2023,02.05.2023 

 04.05.2023, 05.05.2023, 08.05.2023, 01.06.2023, 09.06.2023 

 

 
       ZEBRANIA Z RODZICAMI: 

15.09.2022 -  16.30 

07.12.2022 - 16.30     

01.02.2023 -  16.30 

12.04.2023 -  16.30             

         

 

GODZINY LEKCJI: 

 

1. 8.00  -  8.45 

2. 8.50  -  9.35 

3. 9.40  -  10.25 

4. 10.40  -  11.25 

5. 11.30  - 12.15 

6. 12.20  -  13.05 

7. 13.20  - 14.05 

8. 14.10  - 14.55 

9. 15.00  -  15.45 

10. 15.50- 16.35 

 

 

 

 

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA:  MAŁGORZATA RYBAŁT 
Środa  8.00 - 15.00 

 

 

 

PEDAGOG/DORADCA ZAWODOWY:  WIOLETTA MACKIEWICZ    
Poniedziałek  8.00  -  16.00 

Wtorek   8.00  -  15.00 

Środa   8.00  -  15.00 

Czwartek  8.00  -  15.00  

Piątek            8.00  -  15.00 

 

 

 
BIBLIOTEKA:  EDYTA ROMASZKO 
Poniedziałek  8.15  - 13.15 

Wtorek   11.00  - 14.00 

Środa   11.00  - 14.00 

Czwartek  8.30  - 11.30 

Piątek            8.00  - 9.00 

 

 

 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: oświadczenie rodzica  

do dyrektora szkoły w przypadku nieuczestnictwa ucznia w zajęciach 

 

RELIGIA/ETYKA: deklaracja o uczestnictwie w zajęciach 

 

RADA RODZICÓW: roczna składka 100 zł 

 

UBEZPIECZENIE : PRZEZ RODZICA 

 

INTERNAT: 22 zł stawka dzienna + 100 zł miesięcznie stawka 

eksploatacyjna  

 

STOŁÓWKA:  obiad dla ucznia 10 zł 
 

 

 

 


