
Drodzy Rodzice/Opiekunowie: 
 
Zapraszam Państwa do uczestnictwa w Wywiadówce Szkoły Reavis w drugim semestrze, która odbędzie się we wtorek 6 marca, 
2018 od 3:00 do 7:30 po południu. Grono pedagogiczne spotka się z państwem aby porozmawiać o postępach poczynionych 
przez państwa ucznia. Proszę wejść do budynku przez lobby głównej sali gimnastycznej, gdzie będą rozdawane raporty z aktualnymi 
ocenami uczniów wraz z mapą rozmieszczenia poszczególnych nauczycieli. Ponieważ, nauczyciele nie mają wyznaczonych 
idywidualnych spotkań z rodzicami, proszę przeznaczyć odpowiednią ilość czasu aby móc spotkać się z gronem pedagogicznym.  
 
Spotkania te są okazją do rozwinięcia relacji między rodzicami i szkołą - dwoma kluczowymi interesariuszami w educji ucznia. 
Przed przyjściem na Wywiadówkę zachęcam Państwa do rozmowy z waszym synem lub córką. Ta wywiadówka pozwoli państwu na 
lepsze zrozumienie jego/jej postępów w szkole, szczególnych zdolności i aktualnych ocen.   
 
Artykuł w naukowym czasopismie Phi Delta Kappa nadmienia “Miejscowe szkoły mogą utrzymać i zbudować związki poprzez 
rozwijanie dwustronnej komunikacji i umożliwienie bliższej relacji publiczno - szkolnej.” Wywiadówka w Reavis własnie jest tego 
odzwierciedleniem ! 
Polsko mówiący tłumacze będą do państwa dyspozycji w bibliotece przy stoliku pani Krystyny Nasinskiej.   
 
Do zobaczenia we wtorek 6 marca 2018 roku. 
 
Z poważaniem, 
 

 
 
 
 

        Dr hab. Daniel J. Riordan 
               Dyrektor szkoły 
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