Terminarz zebrań Rady Pedagogicznej, klasyfikacji uczniów, egzaminów próbnych i właściwych oraz spotkań i konsultacji z rodzicami w
roku szkolnym 2018/2019:
Lp.
1.

Data
28 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00

2.

30 sierpnia 2018 r.
godz. 10.00

3.
4.

5.

4 września 2018 r.
godz. 15.00
11 września 2018 r.
16.30 kl. I-III
17.30 kl. IV-VIII
13 września 2018 r.
godz. 15.00

7.

25 września 2018 r.
godz. 15.00
23 października 2018 r.

8.

30 października 2018 r.

6.

Dotyczy
Zebranie podsumowujące rok szkolny 2017/2018:
- raport z ewaluacji wewnętrznej,
- analiza nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018.
Zebranie organizacyjne RP:
- arkusz organizacyjny na rok szkolny 2018/2019,
- przypomnienie przepisów dot. min. regulaminu pełnienia dyżurów międzylekcyjnych, przepisów BHP, prowadzenia
dokumentacji szkolnej;
- kalendarz roku szkolnego 2018/2019,
- organizacja roku szkolnego 2018/2019.
I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
03.09.2018 – 31.01.2019
Zebranie organizacyjne RP:
- organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kompetencje kluczowe
Zebrania z rodzicami
- egzamin ósmoklasisty oraz dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu (klasy VIII)
Zebranie organizacyjne RP:
- organizacja doskonalenia zawodowego w roku szkolnym 2018/2019,
- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
- przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy szkoły na br. szkolny.
Zebranie organizacyjne RP:
- ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego, kompetencje kluczowe
Konsultacje dla rodziców
Zebranie organizacyjne RP;
- dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Prowadzący/organizujący
dyrektor

dyrektor

dyrektor
pedagog
dyrektor
wychowawcy
dyrektor
zespoły zadaniowe

pedagog
dyrektor
wychowawcy klas
nauczyciele
dyrektor
pedagog

9.

20 listopada 2018 r.

10.
11.

Listopad/ grudzień 2018
18 grudnia 2018 r.

- analiza sytuacji wychowawczej
Konsultacje dla rodziców
Próbne egzaminy ósmoklasisty
Zebrania z rodzicami - propozycje ocen semestralnych

wychowawcy klas
wychowawcy klas
nauczyciele
Dyrektor, nauczyciele
wychowawcy klas
nauczyciele

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2018 do 31 grudnia 2018 r.
Do dnia 14 grudnia 2018 r. wszyscy wychowawcy, nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku lekcyjnym proponowane półroczne oceny
z zajęć edukacyjnych, oceny naganne zachowania lub nieklasyfikacji. Z proponowanymi ocenami winni zostać zapoznani uczniowie.
Wychowawcy klas do 11 stycznia 2019 r. wpisują na przygotowanych arkuszach propozycje ocen zachowania uczniów, w okresie od 11 do 18 stycznia 2019r.
nauczyciele mają możliwość ustosunkowania się do propozycji wychowawcy.
Do dnia 18 stycznia 2019r. oceny półroczne z zajęć edukacyjnych i zachowania winny zostać wpisane długopisem/piórem w dzienniku lekcyjnym.
12.
13.

14.
15.

22 stycznia 2019 r.
godz. 15.00
31 stycznia 2019 r.
godz. 15.00

5 lutego 2019 r.
godz. 15.00
5 lutego 2019 r.
16.30 - I-III
17.30 - IV-VIII

Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych
Zebranie klasyfikacyjno-podsumowujące RP:
- analiza wyników klasyfikacji,
- ocena realizacji zadań szkoły
- analiza nadzoru pedagogicznego
- sprawozdanie z realizacji świadczeń ZFŚS.
Zebranie organizacyjne RP:
- powołanie zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu
Zebrania z rodzicami - podsumowanie I semestru
W klasach VIII - poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym o:
a. harmonogramie i zasadach przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,
b. zasadach zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia
odpowiedzi na karcie),
c. zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w
tej sali,
d. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

dyrektor
wychowawcy, nauczyciele
dyrektor
zespoły przedmiotowe

dyrektor
dyrektor wychowawcy
nauczyciele

16.

5 marca 2019 r.

17.

12 marca 2019 r.

18.

26 marca 2019 r.
godz. 15.00
9 kwietnia 2019 r.
godz.15.00

19.

20.

15-16-17 kwietnia 2019

21.

30 kwietnia 2019 r.

Zebranie organizacyjne RP:
- powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty
Konsultacje dla rodziców

Zebranie szkoleniowe RP:
- organizacja, procedury i przebieg egzaminu ósmoklasisty
Zebranie organizacyjne RP:
- szkolny plan nauczania na rok szkolny 2019/2020,
- arkusz organizacyjny 2019/2020
- analiza sytuacji wychowawczej
Egzamin ósmoklasisty

Konsultacje dla rodziców

dyrektor
dyrektor
wychowawcy klas
nauczyciele
dyrektor
dyrektor
pedagog
zespół wychowawczy
dyrektor, wicedyrektor,
przewodniczący zespołów
egz.
dyrektor
wychowawcy klas
nauczyciele

Do dnia 17 maja 2019 r. wszyscy wychowawcy, nauczyciele wpisują ołówkiem w dzienniku lekcyjnym proponowane roczne oceny z zajęć edukacyjnych, oceny naganne
zachowania lub nie klasyfikacji. Z proponowanymi ocenami winni zostać zapoznani uczniowie.
Do 4 czerwca 2019r. uczniowie mają możliwość poprawienia ocen.
22.

21 maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami:
Wychowawcy informują pisemnie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych,
ocenach nagannych zachowania lub nieklasyfikacji.
Posiedzenia zespołów klasyfikacyjnych

dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
23.
6 czerwca 2019 r.
dyrektor
wicedyrektor
24.
13 czerwca 2019 r.
Zebranie klasyfikacyjne
dyrektor
15.00
wicedyrektor
Wychowawcy klas do 24 maja 2019 r. wpisują na przygotowanych arkuszach propozycje ocen zachowania uczniów, w okresie od 27 maja do 3 czerwca nauczyciele mają
możliwość ustosunkowania się do propozycji wychowawcy.

Do dnia 4 czerwca 2019 r. oceny roczne zajęć edukacyjnych i zachowania winny zostać wpisane długopisem/piórem w dzienniku lekcyjnym.
25.
26.

7 czerwca 2019 r.
18 czerwca 2019 r.

Upływa termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne.
Upływa termin składania podań o egzaminy poprawkowe.

27.

26 czerwca 2019 r.
godz. 9.30

Zebranie podsumowujące RP:
- analiza realizacji planu pracy szkoły.

--------------------------------------dyrektor
zespoły zadaniowe

25 czerwca upływa termin składania przez rodziców/opiekunów zastrzeżeń, jeżeli uznają, że roczna ocena ustalona została niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu
ustalania tej oceny. 26 – 28 sierpnia 2019 r. – organizacja egzaminów poprawkowych.

Dyrektor zastrzega sobie prawo organizacji dodatkowych zebrań Rady Pedagogicznej oraz spotkań z rodzicami, o których informował
będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

