KARTA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2016/17

„... Uważamy, iż efektywność naszych działań zależy od dobrej współpracy z rodzicami.
Nasze wspieranie uczniów w rozwoju jest optymalne wtedy, gdy opiera się na partnerskim
współdziałaniu z tymi, którzy są najważniejszymi wychowawcami – z rodzicami. Z wszystkimi
rodzicami, wszystkich uczniów. Dążymy do tego, aby podstawą naszych wspólnych
kontaktów było zrozumienie, wzajemny szacunek i życzliwość. ”
fragment ze Szkolnego Programu Profilaktyki
Gimnazjum nr 7 w Częstochowie
Gimnazjum nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie ul. Zamenhofa 23
Sekretariat szkoły
poniedziałek – piątek
730-1530
Telefon
Strona internetowa
e-mail

34 323 14 76
www.gim7.ids.czest.pl
g07@edukacja.czestochowa.pl

Dyrektor szkoły
mgr Joanna Ziółkowska – Nowak
Przyjmowanie skarg i wniosków
poniedziałek 1000 – 1200
czwartek
1300 – 1500
Wicedyrektor szkoły mgr Anna Nylec
Pedagog szkolny
mgr Anna Sitek
Konsultacje dla rodziców:
poniedziałek: 845 – 1015
poniedziałek: 1630 – 1900
lub w ustalonym wcześniej terminie
Świetlica szkolna
mgr Małgorzata Czarny, mgr Katarzyna Kosmala,
Czynna codziennie w godz. poniedziałek: 800 – 1615
wtorek: 800 – 1615
środa: 800 – 1615
czwartek: 800 – 1615
piątek: 800 – 1530
Biblioteka szkolna
mgr Małgorzata Antosiewicz
Czynna codziennie w godz. poniedziałek: 1000- 1600
wtorek: 830 - 1400
środa: bez wypożyczeń
czwartek: 830 - 1400
piątek: 830 – 1330
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Miejsca udzielania pierwszej pomocy:
gabinet pielęgniarki
p. Urszula Bajdor
poniedziałek : 1115 – 1400
wtorek : 800 – 1100
środa : 1115 – 1400
pokój nauczycieli wych. fiz.
świetlica szkolna

nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Czarny

Organizacja roku szkolnego 2016/17
1.
Organizacja roku szkolnego
I semestr
II semestr








rozpoczęcie roku szkolnego
zakończenie rocznych zajęć dydakt.-wych.
zimowa przerwa świąteczna
ferie zimowe
wiosenna przerwa świąteczna
ferie letnie
dodatkowe dni wolne od zajęć



2.
Spotkania z rodzicami
dni otwarte szkoły /spotkania z n –lami/



zebrania z rodzicami






01.09.2016r.-31.01.2017r.
01.02.2017r.-23.06.2017r.
01.09.2016r.
23.06.2017r.
23.12.-31.12.2016r.
16.01. - 27.01.2017r.
13.04-18.04.2017r.
26.06. – 31.08.2017r.
19-21.04.2017r. (dla uczniów klas I i II –
egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III),
31.11.2016r., 02.05.2017r., 16.05.16r.

10.10.2016r., 12.12.2016r., 27.02.2017r.,
15.05.2017r.
kl. I: 7.09.2016r., kl. II i III: 13.09.2017r.,
kl. I-III: 07-08.11.2017r., 31.01.-01.02.2017r.,
kl. I-III: 24-25.04.2017r.

3. Czynności związane z klasyfikacją
poinformowanie uczniów o przewidywanych
ocenach okresowych (I półrocze)
poinformowanie ucznia o przewidywanych
stopniach niedostatecznych (I półrocze)
poinformowanie ucznia o przewidywanych
stopniach rocznych
poinformowanie ucznia o przewidywanych
ocenach niedostatecznych na koniec roku

do 21.12.2016r.
12.12.2016r.
do 31.05.2017r.
15.05.2017r.

Oferta zajęć pozalekcyjnych
Informacji o rodzaju i terminach zajęć udzielają wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący
zajęcia. W/w informacje znajdują się również na stronie internetowej szkoły.
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Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów:
 Zajęcia rozwijające uzdolnienia
 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (dla uczniów kl. III
poniedziałek 745 – 845
dla uczniów klas II
poniedziałek 1530 – 1630
lub dla uczniów klas II
czwartek
1430 – 1530
dla uczniów klas I
poniedziałek 1430 – 1530
dla uczniów klasy Ie
czwartek
1530 – 1630)
 Porady i konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców
 Zajęcia rewalidacyjne
 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i
kariery zawodowej
Informacji o terminie zajęć udzielają wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
W/w informacje znajdują się również na stronie internetowej szkoły.
Ważne informacje nt. zasad organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle
nowych regulacji prawnych (rozporządzenie MEN z dn. 30.04.2013r. oraz z dn. 24.07.2015r.)
znajdują się na stronie naszej szkoły w zakładce „Dla Rodziców”, w folderze „Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna”, w prezentacji multimedialnej pt. „Organizowanie i udzielanie
uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej”.
Formy współpracy z rodzicami:
 Zebrania z rodzicami
Informacja nt terminów zebrań podana powyżej w organizacji roku szkolnego
 Dni otwarte szkoły,
czyli możliwość rozmowy ze wszystkimi uczącymi nauczycielami
Informacja nt terminów podana powyżej w organizacji roku szkolnego
 Indywidualne konsultacje nauczycieli,
czyli możliwość osobistej lub telefonicznej rozmowy z każdym nauczycielem, co tydzień,
w określonych dniach i godzinach.
Szczegółowych informacji udziela wychowawca klasy. Znajdują się one również na stronie
internetowej szkoły oraz w zeszycie do korespondencji.
 Indywidualne konsultacje pedagoga szkolnego
 Telefoniczny kontakt
 Kontakt drogą e-mailową
(konta e-mailowe nauczycieli podane na stronie
w ramach indywidualnych potrzeb
szkoły w zakładce „Nasza Szkoła” w folderze
„Kadra pedagogiczna”)
 Pisemna korespondencja
 Szkolenia dla rodziców:
 w ramach zebrań z rodzicami (prowadzone przez specjalistów z zakresu pedagogiki,
psychologii, doradztwa zawodowego, profilaktyki społ.)
 w formie zajęć warsztatowych (dla rodziców zainteresowanych daną problematyką)
Szczegółowe informacje nt problematyki i terminów spotkań przekazywane będą podczas
zebrań z rodzicami.
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Co dalej po gimnazjum?
Ze względu na zmiany w kształceniu w LO (wybór większości przedmiotów zgodnie
z zainteresowaniami ucznia), dokonywanie trafnych wyborów zawodu w technikach i ZSZ na
znaczeniu nabiera cel kształcenia w gimnazjum - przygotowanie uczniów do podejmowania
racjonalnych decyzji edukacyjno – zawodowych. W gimnazjum uczeń musi:
 poznać siebie (uzdolnienia, zainteresowania, cechy charakteru, stan zdrowia)
 zawody (zadania, czynności, narzędzia i warunki pracy w danych zawodach,
predyspozycje psychofizyczne, przeciwwskazania zdrowotne)
 ścieżki edukacyjne (możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych)
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naszej szkoły w zakładce „Rekrutacja do szkół
ponadgimnazjalnych”, w folderze „Wybór szkoły”, w prezentacji multimedialnej pt.
„Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego”.

Bezpieczeństwo w szkole
Jako nauczyciele pragniemy, aby nasza szkoła dobrze kształciła i wychowywała,
aby każdy w naszym gimnazjum czuł się dobrze i bezpiecznie.
Zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa służą m.in. obowiązujące w naszym
gimnazjum procedury „Co może szkoła?, czyli procedury postępowania nauczycieli
w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją” (dotyczące nieusprawiedliwionych
nieobecności, agresji i przemocy, używek i innych). Procedury zakładają ścisłą współpracę
z rodzicami. Liczymy w tym względzie na Państwa chęć współdziałania, odpowiedzialność
oraz konsekwencję.
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