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I. Kalendarz roku szkolnego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zadania do wykonania
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dzień Edukacji Narodowej
Wszystkich Świętych
Narodowe Święto Niepodległości
Informacja o zagrożeniu uczniów semestralną oceną
niedostateczną
Próbna matura z Operonem
Ostateczny termin wystawiania projektów ocen semestralnych
w klasach maturalnych
Semestralna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas
maturalnych

9.

Zimowa przerwa świąteczna

10.
11.

Próbna matura z Nową Erą
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna całej szkoły
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część
praktyczna – model „d”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część
pisemna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część
praktyczna – modele „w”, „wk” i „dk” – część praktyczna
Ferie zimowe
Wiosenna przerwa świąteczna
Ostateczny termin wystawiania projektów ocen rocznych w
klasach maturalnych
Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo
najwyższych
Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
Dzień wolny
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć
Egzamin maturalny, część pisemna z j. polskiego, matematyki i
j,. angielskiego.
Egzamin maturalny, część pisemna z biologii
Egzamin maturalny, część pisemna z WOS-u
Egzamin maturalny, część pisemna z chemii
Egzamin maturalny, część pisemna z języka niemieckiego.
Egzamin maturalny, część pisemna z biologii
Część ustna egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego
Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego,
angielskiego.
Informacja o zagrożeniu uczniów roczną oceną niedostateczną
Boże Ciało
Dzień wolny po święcie Bożego Ciała
Ostateczny termin wystawiania projektów ocen rocznych

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Termin
4 września 2017 r.
14 października 2017 r.
1 listopada 2017 r.
11 listopada 2017 r.
do 21 listopada 2017 r.
21 – 24 listopad 2017
do 8 grudnia 2017
Trzeci tydzień grudnia 2017 r.
przed Świętami Bożego Narodzenia
23 grudnia 2017 r. - 1 stycznia
2018 r.
4-12 styczeń
ostatni tydzień stycznia 2018 r.
10 stycznia 2017 r.
11 stycznia 2017 r.
12 stycznia – 17 lutego 2017 r.
29 stycznia – 11 luty 2018 r.
29 marzec – 03 kwietnia 2018 r.
12 kwietnia 2017 r.
ostatni tydzień kwietnia 2018 r.
do 27 kwietnia 2018 r.
1 maja 2018 r.
2 maja 2018 r.
3 maja 2018 r.
4, 7, 8 maja 2018 r.
10 maja 2018 r.
11 maja 2018 r.
14 maja 2018 r.
15 maja 2018 r.
16 maja 2018 r.
17 maja 2018 r.
9 - 25 maja 2018 r.
do 19 maja 2018 r
30 maja 2018 r
1 czerwca 2018 r
do 8 czerwca 2018 r
4

39.
40.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, modele „w”,
„wk” i „dk” – część praktyczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część
pisemna
Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część
praktyczna – model „d”
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych
Ferie letnie

41.

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

35.
36.
37.
38.

22 czerwca – 4 lipca 2018 r.
19 czerwca 2018 r.
19 - 20 czerwca 2018 r.
26 czerwca 2018 r.
22 czerwca 2018 r.
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Ostatni tydzień sierpnia 2018

1. Kalendarz imprez i uroczystości na rok szkolny 2017/2018

Termin

Nazwa imprezy

Odpowiedzialni

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

M. Filewicz, , R. Góra

Sprzątanie świata

K. Podgórska-Szpyt
R. Sadurska, K. Koman,
J. Roczeń

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Wrzesień
Wycieczka dydaktyczna na "Wystawę maszyn rolniczych" ;
miejscowość Bednary koło Poznania
Początek konkursu czytelniczego
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie klas pierwszych
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym
Październik

K. Podgórska-Szpyt
D. Golec,
H. Różyło, Z. Majkut
M. Mirosław
D.Okapa, Ks. A. Szałęga
M. Filewicz
J. Roczeń, K. Koman
K. Podgórska-Szpyt
K. Podgórska-Szpyt

Wycieczka dydaktyczna

K. Podgórska-Szpyt
R. Sadurska, J. Stępień

Akcja charytatywna "Góra Grosza"

Opiekun SU

Mistrzostwa szkoły w piłkę halową.

K. Podgórska-Szpyt

5

Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości

K. Koman
K. Podgórska-Szpyt
R. Sadurska
A. Chromczak,J. Stępień

Konkurs ekologiczny

R. Sadurska

Zabawa andrzejkowa

Opiekun SU

Konkurs o charakterze prozdrowotnym
Listopad

Mistrzostwa szkoły w piłkę halową.
Przedmiotowe konkursy powiatowe
Spotkanie wigilijne
Grudzień
Styczeń

Luty

Ks. A. Szałęga
Opiekun SU

Studniówka

D. Okapa, rodzice

Mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową

Wycieczka AGROTECH Kielce
Dzień Kobiet
Szkolny konkurs mechanizacyjny

Kwiecień

A. Chromczak,
J. Roczeń, R. Góra

Apel podsumowujący efekty pracy w I semestrze

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości S. Wyspiańskiego

Marzec

K. Podgórska-Szpyt

K. Podgórska-Szpyt
M. Mirosław,
A. Chromczak
D. Golec, K. Chudziak
H. Różyło, Z. Majkut
D. Golec, J. Stępień
H. Różyło, K. Chudziak,

Konkurs mechanizacyjny i ekonomiczny dla gimnazjalistów

H. Różyło, K. Chudziak, A.
Jawor, M. Mirosław, M.
Gałka

Spotkanie przed. Świętami Wielkanocnymi

Ks. A. Szałęga

Pożegnanie klas maturalnych

J. Stępień

Dzień „Otwartych Drzwi”

J. Roczeń, A. Jawor,
M. Gałka,
K. Podgórska-Szpyt

Dzień Ziemi

K. Podgórska-Szpyt, R.
Sadurska, M. Filewicz

Rocznica Konstytucji 3 Maja

J. Stępień, A. Chromczak

Maj

Turniej dla gimnazjum: PUCHAR WIOSNY - piłka nożna

K. Podgórska-Szpyt

Czerwiec

Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

M. Mirosław
J. Stępień, R. Góra
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2. Terminy ferii i dni wolnych
- Zimowa przerwa świąteczna
- Zimowe ferie
- Wiosenna przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.
29 stycznia – 11. 02 2018 r.
29 marca – 18 kwietnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne
2 maja 2018r.
4,7,8 maja 2018 r. ( dla uczniów klas 1-3 na czas matur)
1 czerwca 2018 r.

3. Konkursy przedmiotowe
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa konkursu
Początek konkursu czytelniczego

Termin realizacji
wrzesień

Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym
Konkurs ekologiczny
Konkurs recytatorski - jesienny
Mistrzostwa szkoły w piłkę halową.
Konkurs o charakterze prozdrowotnym
Powiatowe konkursy przedmiotowe
Mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową
Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o życiu i twórczości S.
Wyspiańskiego
Konkurs mechanizacyjny i ekonomiczny dla gimnazjalistów
Szkolny konkurs mechanizacyjny
Turniej dla gimnazjum: PUCHAR WIOSNY - piłka nożna
Szkolny Konkurs Motoryzacyjny
Rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego
Inne konkursy zależnie od oferty otrzymanej przez szkołę

październik
listopad
październik/listopad
listopad
listopad
listopad/grudzień
luty
luty
marzec
marzec
maj
maj
czerwiec
zależnie od oferty

4. Wycieczki szkolne
Lp.
1
2
3
4

Nazwa imprezy
Wycieczka dydaktyczna na "Wystawę maszyn rolniczych" ;
miejscowość Bednary koło Poznania
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
Wycieczka dydaktyczna
Wycieczka AGROTECH Kielce

Termin realizacji
wrzesień
wrzesień
październik
marzec
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II. Terminy dotyczące egzaminów zewnętrznych:
1. Termin egzaminu maturalnego
Zgodnie z komunikatem i harmonogramem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
- termin główny pisemny :

od 04 maja – 8 maja 2017 r.

- termin egzaminów ustnych: od 8 maja do 29 maja 2017

- termin poprawkowy: 21 sierpnia 2018 – część pisemna
21-22 sierpnia 2018 – część ustna

2. Termin egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodach:
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – T.7, T.8, M.43 część praktyczna – model „d”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część
praktyczna – modele „w”, „wk” i „dk” – część praktyczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – A.35 – część
praktyczna – model „dk”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – A.36 – część
praktyczna – model „dk”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, modele „w”, „wk”
i „dk” – część praktyczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna
Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – M.1, M.2 – część
praktyczna – model „w”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część
praktyczna – T.7, T.8, M.43 - model „d”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – A.35 – część
praktyczna – model „dk”
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – A.36 – część
praktyczna – model „dk”

10 stycznia 2018 r.
11 stycznia 2018 r.
12 stycznia – 17 lutego 2018 r.
18 - 19 stycznia 2018 r.
17 - 20 stycznia 2018 r.
22 czerwca – 4 lipca 2018 r.
19 czerwca 2018 r.
19 - 20 czerwca 2018 r.
22 czerwca - 4 lipca 2018 r.
26 czerwca 2018 r.
27 - 30 czerwca 2018 r.
25 – 29 czerwca 2018 r.

3. Składanie przez uczniów/słuchaczy deklaracji maturalnych
- Deklaracja wstępna do 30 września 2017 r.
- Deklaracja ostateczna do 07 lutego 2018 r.
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4. Składanie przez uczniów/słuchaczy deklaracji przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
- na 4 miesiące przed przystąpieniem do egzaminu
5. Powołanie komisji egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących
- listopad 2017 r.
- marzec/ kwiecień 2018 r.
6. Terminy matur próbnych
Z Operonem 21– 24 listopad 2017 r.
Z Nową Erą 4-12 styczeń 2018 r.

III. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
1. Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych
Lp.
1
2
3
4

Temat rady
Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas
maturalnych
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna całej szkoły
Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych
Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna pozostałych klas

Termin
Ostatni tydzień grudnia 2017 r.
przed Świętami Bożego
Narodzenia
Drugi tydzień stycznia 2018 r.
Ostatni tydzień kwietnia 2018 r
19 - 20 czerwca 2018 r.

2. Terminy egzaminów poprawkowych
- w szkole dziennej od 21 sierpnia do 25 sierpnia 2018 r.
- w szkole dla dorosłych:
po zakończeniu semestru jesiennego do końca lutego 2018 r.
oraz po zakończeniu semestru wiosennego do końca sierpnia 2018 r.
3. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych
Nie później niż do 20 czerwca 2018 r.
4. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych
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Szkoła Policealna:
-. do 20 stycznia 2018 r.
- do 17 czerwca 2018 r.
5. Terminy wystawiania ocen/projektów ocen
Lp.
1
2
3
4

Termin

Zadania do wykonania
Termin wystawiania projektów ocen śródrocznych w klasach
maturalnych
Termin wystawiania projektów ocen śródrocznych w
pozostałych klasach
Termin wystawiania projektów ocen rocznych w klasach
maturalnych
Termin wystawiania projektów ocen rocznych

do 8 grudnia 2017 r.
do 13 stycznia 2018 r.
do 12 kwietnia 2018 r.
do 9 czerwca 2018 r.

6. Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną
Lp.
1
2
3
4

Termin

Zadania do wykonania
Informacja o zagrożeniu uczniów klas maturalnych
śródroczną oceną niedostateczną
Informacja o zagrożeniu uczniów pozostałych klas
śródroczną oceną niedostateczną
Informacja o zagrożeniu uczniów klas maturalnych
roczną oceną niedostateczną
Informacja o zagrożeniu uczniów pozostałych klas
roczną oceną niedostateczną

(na miesiąc przed radą klasyfikacyjną) do
22 listopada 2017 r.
(na miesiąc przed radą klasyfikacyjną) do
20 grudnia 2017 r.
(na miesiąc przed radą klasyfikacyjną) do
26 marca 2017 r.
(na miesiąc przed radą klasyfikacyjną) do
21 maja 2017 r.

IV. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z
tematyką i terminem szkoleń)
1. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej ZSP w Żółkiewce w roku szkolnym 2017/2018
Miesiąc

Tematyka obrad

Kto wnosi projekty dokumentów,
ocen i wniosków.
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sierpień

1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów kl. III T oraz uczniów przystępujących do
egzaminu poprawkowego
2. Sprawozdanie z praktyk wakacyjnych
w kl. III T
3. Przydział nauczycielom zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
4. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym
2017/2018
- zaopiniowanie Aneksu Nr 1 do arkusza
organizacji roku szkolnego 2017/2018

Komisja klasyfikacyjna

Przewodniczący Zespołu Przedmiotów
Zawodowych
Dyrektor szkoły

zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć,
Dyrektor szkoły
zaopiniowanie dni wolnych od nauki w roku
szkolnym 2017/2018
- zaopiniowanie przedstawionych dyrektorowi przez
nauczycieli lub zespoły nauczycieli programów
nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego i zawodowego
- zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji
polityki oświatowej państwa w roku szkol. 2017/2018
- zaopiniowanie propozycji zajęć klasowo- lekcyjnych
z wychowania fizycznego
-

przydział opieki nad agendami szkoły,
zapoznanie z harmonogramem dyżurów nauczycieli
w czasie przerw,
- zapoznanie z kalendarzem organizacji roku
szkolnego 2017/2018,
- opracowanie kalendarza imprez i uroczystości
szkolnych na rok szkolny 2017/2018
- zapoznanie z odpowiedzialnością materialną
nauczycieli,
5. Powołanie zespołów przedmiotowych , zadaniowych Dyrektor szkoły
i oddziałowych.
-

6. Wybór przedmiotów zawodowych na egzamin
w sem. I i II oraz III i IV SP

Dyrektor szkoły

7. Sprawy bieżące.
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Wrzesień

Wrzesień

1. Zapoznanie z Planem Nadzoru Pedagogicznego na Dyrektor szkoły
rok szkolny 2017/2018
2. Zatwierdzenie Planu Doskonalenia Zawodowego
Nauczycieli na rok szkolny 2017/2018
3. Zatwierdzenie Planu Pracy ZSP w Żółkiewce na rok Lider WDN
szkolny 2017/2018
4. Analiza stanu potrzeb uczniów poszczególnych klas Dyrektor szkoły
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
na rok szkolny 2017/2018
Nauczyciele
5. Sprawy bieżące
1. Uchwalenie Programu Wychowawczo Profilaktycznego ZSP w Żółkiewce na rok szkolny
2017/2018
2. Analiza matur i egzaminów zawodowych

Przewodniczący Zespołu
Wychowawczego - Profilaktycznego

Nauczyciele przedmiotów

3. Zaopiniowanie wniosku dyrektora szkoły o przyznanie
nagrody Zarządu Powiatu
w Krasnymstawie za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze z okazji DEN
4. Sprawy bieżące
listopad

1. Analiza
i
ocena
wyników
nauczania Wychowawcy klas
i frekwencji uczniów i słuchaczy.
2. Zaopiniowanie
Planu
Finansowego
ZSP
na 2018 rok.
Nauczyciele
3. Sprawy bieżące.

grudzień

1.

Zatwierdzenie
kl. IV T

wyników

klasyfikacji

2. Analiza próbnych matur

uczniów Komisje klasyfikacyjne

Nauczyciele przedmiotów

4. Sprawy bieżące.
styczeń

1.Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów
II, III - T,

kl. I, Komisje klasyfikacyjne

2. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji
Komisje klasyfikacyjne
słuchaczy I i III sem. SP
3. Sprawy bieżące.
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luty

marzec

1. Ocena stopnia realizacji Programu Wychowawczo Profilaktycznego.
2. Przedstawienie sprawozdań z pracy poszczególnych
agend szkoły.
3. Przedstawienie informacji dyrektora z realizacji
nadzoru pedagogicznego za sem. I roku szkolnego
2017/2018
4. Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły 2016-2020
5. Odczytanie i zatwierdzenie uchwał i wniosków do
pracy w II semestrze.
6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Zespołu
Wychowawczo- Profilaktycznego

1. Zaplanowanie przebiegu rekrutacji uczniów na rok
szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły

2. Organizacja egzaminu maturalnego w kl. IV T

Dyrektor szkoły

3. Organizacja praktyk wiosennych
w kl. II T

Przewodniczący Zespołu Przedmiotów
Zawodowych

Opiekunowie agend
Dyrektor szkoły
Nauczyciele
Komisja ds. uchwał i wniosków

4. Sprawy bieżące.
kwiecień

czerwiec

1. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów kl. IV T
1. Zaopiniowanie arkusza organizacyjnego na rok
szkolny 2018/2019
2. Analiza wyników nauczania i frekwencji
uczniów i słuchaczy
3. Szkolenie przedmiotowych i nadzorujących
zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich
obowiązków i wypełniania dokumentacji na
egzaminie maturalnym
4. Sprawy bieżące.
1. Klasyfikacja roczna oraz promowanie uczniów I T,
II T, sem. II, IV SP
2. Organizacja praktyk wakacyjnych III T
3. Sprawy bieżące.

lipiec

1. Realizacja zadań dydaktyczno –wychowawczych
poszczególnych klas
2. Realizacja zadań poszczególnych organizacji i
agend szkoły.
3. Informacja o realizacji planu nadzoru
pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019
4. Wnioski do planu pracy szkoły na nowy
rok szkolny.
5. Sprawy bieżące.

Komisje klasyfikacyjne
Nauczyciele
Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły
Komisja klasyfikacyjna
Przewodniczący Zespołu Przedmiotów
Zawodowych

Wychowawcy klas
Opiekunowie organizacji i agend
Dyrektor szkoły
Komisja uchwał i wniosków
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Rady szkoleniowe:
Data

Termin obrad

Kto wnosi projekty dokumentów,
ocen i wniosków.

I sem.

Odpowiedzialność prawna nauczyciela w pracy
zawodowej – prawo i praktyka

II sem.

Ewaluacja jako element budowania jakości pracy szkoły Przedstawiciel placówki doskonalenia
nauczycieli

II sem.

Jak świadomie odbierać media społecznościowe

Przedstawiciel placówki doskonalenia
nauczycieli

marzec
2018 r.

Procedury organizacji egzaminu maturalnego i
egzaminów zawodowych

Dyrektor

Przedstawiciel placówki doskonalenia
nauczycieli

V. Nadzór pedagogiczny
Plan Nadzoru Pedagogicznego w Roku Szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Żółkiewce - (w załączniku)

VI. Zadania związane z polityką kadrową (terminy zawierania umów, kontrola
akt osobowych, ruch służbowy itp.)
Terminy zawierania umów z nauczycielami:
- Ostatni tydzień sierpnia i początek września, ewentualnie w ciągu roku szkolnego w razie potrzeb.
Terminy zawierania umów z innymi pracownikami szkoły:
- Zgodnie z potrzebami szkoły i decyzją dyrektora szkoły.
Rozmowy z nauczycielami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu:
- Od marca do maja 2018 r.

VII. Terminy zebrań z rodzicami
W ciągu roku szkolnego planowane są spotkania z rodzicami:
1) Zebrania ogólnoszkolne:
- po rozpoczęciu roku szkolnego, - wrzesień 2017
- po pierwszym semestrze, - styczeń 2018
2) Zebrania klasowe:
- sierpień 2017 (klasa pierwsza)
- po pierwszym semestrze,
- w połowie pierwszego i drugiego semestru.- listopad 2017 oraz kwiecień 2018
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VIII. Działania związane z awansem zawodowym (m.in. harmonogram działań
dyrektora szkoły, lista nauczycieli rozpoczynających i kontynuujących staż,
terminarz, przydział opiekunów stażu)
a) ZŁOŻENIE WNIOSKU – do 01.09.2017
b) PLAN ROZWOJU:
 Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
Nauczyciel kontraktowy i mianowany plan rozwoju załącza do wniosku



c) ZATWIERDZENIE PLANU ROZWOJU :
 Dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
d) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU :
 Nauczyciel składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu .
e) PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA :
 Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi projekt oceny w terminie 14 dni od dnia zakończenia
stażu .
f) OPINIA RADY RODZICÓW


Powinna przedstawić w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej
ocenie pracy. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania.7.

g) OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA ZA OKRES STAŻU :
 Dokonuje dyrektor szkoły w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania
przez nauczyciela odbywającego staż.
h) ZŁOŻENIE WNIOSKU O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
i) INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU ROZMOWY :


14 dni przed datą posiedzenia komisji

1. Nauczyciele w procesie awansu zawodowego w roku szkolnym 2017/2018
Na stopień nauczyciela kontraktowego
Lp.

Nazwisko i imię

-

Opiekun stażu

-

Czas trwania

-

Lekcje koleżeńskie

-

-

Na stopień n-la mianowanego:
Lp.

Nazwisko i imię

Opiekun stażu

Czas trwania

Lekcje koleżeńskie

-

-

-

-

-

Na stopień n-la dyplomowanego:
Lp.

Nazwisko i imię

Czas trwania

Lekcje koleżeńskie
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-

-

-

-

IX. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

Lp.

Badanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Badania wstępne dla nowo zatrudnianych.

przed nawiązaniem

Dyrektor

umowy o pracę
2.

Badania okresowe

zgodnie z terminem

Dyrektor

upływu ważności
3.
4.

Badania lekarskie profilaktyczne dla uczniów.
Przegląd – kontrola komisji bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem

Dyrektor pracownik

cyklu kształcenia

d/s BHP

sierpień 2017 r.

Dyrektor pracownik

stan przygotowania szkoły pod względem

d/s

bezpieczeństwa do rozpoczynającego się

inspektor BHP

roku szkolnego.
5.

Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych,

sierpień 2017 r.

Dyrektor

czy są bezpieczne i czy spełniają wymagane

Opiekunowie

normy.

pracowni
pracownik d/s BHP

6.

Szkolenia z bhp, ochrony p. poż., pierwszej

osoby nowo zatrudniane Dyrektor

pomocy przedmedycznej.

i zgodnie z upływem

pracownik d/s BHP

terminu ważności
7.

Próbna ewakuacja szkoły

październik 2017 r.

Dyrektor
pracownik d/s BHP

X. Terminy przygotowania sprawozdań, raportów i informacji
Lp.
1.

2.
3.
4.

Cel/Zadanie
Sprawozdania SIO

Przygotowanie ,,Planu nadzoru
pedagogicznego”
Sprawozdanie z realizacji ,,Planu
nadzoru pedagogicznego”
Sprawozdanie z rocznego planu

Termin realizacji
stan na 10 września do 15 września 2017
stan na 30 września do 03 października2017
stan na 31 marca do 03 kwietnia 2018 r.
do 11 września
koniec I semestru
koniec II semestru
koniec I semestru
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doskonalenia nauczycieli
Sprawozdanie z realizacji planu
finansowego
Sprawozdanie komisji przedmiotowych i
agend szkoły

5.
6.

koniec II semestru
koniec roku kalendarzowego
koniec I semestru
koniec II semestru

XI. Działania Samorządu Uczniowskiego
Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania
obowiązków szkolnych
o Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki
o Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym
o Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i
nauczycielami
o Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą
Działania stałe:
o

Spotkania z przedstawicielami Samorządów Klasowych
o Losowanie „Szkolnego szczęśliwego numerka”
o Zbieranie dokumentacji z działalności szkolnej Samorządu Uczniowskiego
o Organizacja imprez szkolnych
o Działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych
przez różne instytucje na terenie gminy
Rozwijanie samorządności:
o

Opracowywanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
o Stałe prowadzenie tablicy (gabloty) informacyjnej Samorząd Uczniowskiego
o Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze
Statutem Szkoły, Regulaminem Ucznia, Wewnętrznymi Zasadami Oceniania, udział w
uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu
o Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz
apeli porządkowych i okolicznościowych
o Systematyczne spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego – planowanie, opracowywanie i
organizowanie pracy
o Pomoc koleżeńska
Akcje charytatywne:
o

Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb
o Włączenie się do akcji "Góra Grosza"
o Zbieranie nakrętek dla "Natalii"
Prace porządkowe na rzecz szkoły i środowiska:
o Udział w akcjach ekologicznych – m.in. "Sprzątania świata", itp.
o Zbiórka, nakrętek od butelek, itp.
Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
o

o

Ślubowanie klas I
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Pierwszy dzień wiosny
o Dzień Sportu
o Targi Edukacyjne – Promocja Szkoły
Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych:
o

o
o
o
o
o
o
o

Dzień Edukacji Narodowej
Narodowe Święto Niepodległości
Rocznica Konstytucji 3 Maja
Boże Narodzenie
Dzień wiosny
Wielkanoc
Światowy Dzień Ziemi

XII. Promocja szkoły (zadania, zespoły, terminy, imprezy i uroczystości)
Zadania związane z promocją:
Lp.
1.
2.
3
4
6
7
8

9
10
11
12

13

Nazwa imprezy
Uczestnictwo w „Dożynkach” powiatowych
Uczestnictwo w gminnych obchodach
rocznicy wybuchu II wojny światowej
Sprzątanie świata we współpracy ze
środowiskiem
Akcja charytatywna "Góra Grosza"
Przygotowanie informatora o szkole dla
gimnazjalistów
Przygotowanie informacji o szkole na stronę powiatu
– film z życia szkoły
Przygotowanie dla gimnazjalistów ulotek i plakatów
o szkole lub kalendarzyków z informacją o naszej
szkole.
Dzień „Otwartych Drzwi”
Uczestnictwo w gminnych obchodach rocznicy
Konstytucji 3 Maja
Turniej dla gimnazjum: PUCHAR WIOSNY piłka nożna
Umieszczanie artykułów o życiu szkoły w
kwartalniku lokalnym „Panoramie
Żółkiewskiej”
Promocja na szkolnej stronie internetowej i jej
aktualizacja.

Termin realizacji
03 września 2017 r.
04 września 2017 r.
wrzesień
październik
Luty, marzec
Luty, marzec
Luty, marzec

kwiecień
maj
maj
Wrzesień, grudzień – styczeń, marzec –
kwiecień, lipiec
cały rok

Termin rekrutacji:
Po ogłoszeniu zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty.
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Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce został zatwierdzony w dniu 13.09.
2017 r.
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