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I.1.Kalendarz roku szkolnego
Lp.

Zadania do wykonania
1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

Narodowe czytanie nowel „Moralność pani Dulskiej”
G. Zapolskiej

3.

Akcja „Sprzątanie świata”

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Wycieczka dydaktyczna do Bednar
Składanie deklaracji na sesję zimową 2023 egzaminu
zawodowego.
Złożenie do dyrektora szkoły deklaracji wstępnej oraz
dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków
lub formy egzaminu maturalnego.
Dzień Edukacji Narodowej
Ślubowanie klas pierwszych
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym

10. Dzień wolny od zajęć

Termin
1 września 2022r.

5 i 7 września 2022

wrzesień
wrzesień
wrzesień
Do 17 września 2022 r.
Deklaracja wstępna do 30
września 2022 r.
13 października 2022 r.

Październik
31 październik 2022 r.
1 listopada 2022 r.

11. Wszystkich Świętych
11 listopada 2022 r.
12. Narodowe Święto Niepodległości
22–25 listopada 2022.
13. Próbna matura z Operonem
14.
15.

Konkurs o charakterze prozdrowotnym
Informacja o zagrożeniu uczniów klas maturalnych
semestralną oceną niedostateczną

Konkurs wiedzy o literaturze – romantyzm

16. polski

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen
semestralnych w klasach maturalnych
18. Próbna matura z CKE dla kl. IV po sp.
19. Spotkanie wigilijne
17.

Listopad 2021 r.
do 22 listopada 2021 r.
Listopad/grudzień
do 10 grudnia 2022
12 -22 grudnia 2022 r.
Ostatni tydzień przed
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20.

Semestralna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas
maturalnych

21. Zimowa przerwa świąteczna
Próbna matura z Nową Erą
22.

świętami
Trzeci tydzień grudnia 2022 r.
przed Świętami Bożego
Narodzenia
23 - 31 grudnia 2022 r.
Styczeń 2023 r.
16 -29 stycznia 2023 r.

23. Ferie zimowe
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
24. część pisemna model „d” (ROL.08) Formuła 2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
część praktyczna – model „d” „ROL.08”,
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
26. część pisemna model „d” (ROL.08) Formuła 2019 termin dodatkowy
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –
27.
część pisemna - (ROL. 02) - termin poprawkowy
25.

10 - 14 stycznia 2023r.
9 stycznia 2023 r.
30 stycznia 2023 r.
31 stycznia 2023 r.
ostatni tydzień stycznia 2023

28. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna całej szkoły
ostatni tydzień stycznia2023 r.
29. Apel podsumowujący efekty pracy w I semestrze
Styczeń 2023
30. Studniówka
Wprowadzanie zmian przez uczniów w deklaracjach
31. maturalnych

Deklaracja ostateczna do 07
lutego 2023 r.

Deklaracje do egzaminu potwierdzającego
32. kwalifikacje zawodowe

do 07 lutego 2023 r.
Luty 2023 r.

33. Mistrzostwa szkoły w piłkę siatkową
34. Apel z okazji Dnia Kobiet
35.

Próbna matura z OPERONEM II edycja

Konkurs mechanizacyjny dla uczniów szkoły
36. podstawowej
37.
38.

Informacja o zagrożeniu niedostateczną oceną
semestralną, uczniów klas maturalnych
Wycieczka AGROTECH Kielce

8 marzec 2023 r.
Marzec 2023 r.
Marzec 2021 r.
do 24 marca 2023 r.
Marzec 2023 r.
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Powołanie komisji egzaminacyjnych i zespołów
39. nadzorujących
40.

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen
rocznych w klasach maturalnych

- marzec/ kwiecień 2023 r.
14 kwietnia 2023 r.
5 kwietnia 2023 r.

41. Spotkanie przed. Świętami Wielkanocnymi
06.04 – 11. 04. 2023 r.
42. Wiosenna przerwa świąteczna
Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas
maturalnych
44. Dzień Ziemi
43.

45. Dzień „Otwartych Drzwi”
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
46. programowo najwyższych. Pożegnanie klas
maturalnych
Rocznica Konstytucji 3 Maja – akademia szkolna
47.
48. Dzień Flagi – dzień wolny od zajęć

25. 04. 2023 r.
Kwiecień 2023 r.
kwiecień 2023 r.
28 kwietnia 2023 r.
27 kwietnia 2023 r
2 maja 2023 r.
3 maja 2023 r.

49. Rocznica Konstytucji 3 Maja – dzień wolny od zajęć
Egzamin maturalny, część pisemna z j. polskiego,
50. matematyki i j,. angielskiego. Dni wolne dla uczniów
klas 1-3 na czas matur
Egzamin maturalny, część pisemna z przedmiotów
51.
dodatkowych obowiązkowych
52. Egzamin maturalny – część ustna
53.

Złożenie wniosku o przystąpienie do egzaminu
maturalnego w terminie dodatkowym

54. Szkolny Konkurs Motoryzacyjny
Informacja o zagrożeniu uczniów (klas 1-3) roczną
55.
oceną niedostateczną
Puchar Wiosny - turniej piłki nożnej dla uczniów
56.
i szkoły podstawowej
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
57. ROL.02 i ROL.04. Formuła 2019. Część pisemna
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
58. ROL.02 i ROL.04 Formuła 2019. Część praktyczna model „w”
59.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
ROL.02 i ROL.04.Formuła 2019. Część pisemna. Termin

4,5,8 maja 2023 r.
9 - 23 maja 2023 r.
10 – 23 maja 2023 r.
nie później niż w dniu, w którym
odbywa się egzamin z danego
przedmiotu
Maj 2023 r.
do 19 maja 2023 r.
Maj 2021 r.
2 - 7 czerwca 2023 r.

1 -18 czerwca 2023 r.

28 czerwca 2023 r.
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dodatkowy
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
60. Formuła 2019. Część praktyczna – ROL. 02 i ROL.04
Termin dodatkowy
61.

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen
rocznych

62. Boże Ciało

29 czerwca 2023r.

do 7 czerwca 2023 r
8 czerwca 2023 r.
9 czerwca 2023

63. Dzień wolny od zajęć
64. Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2023
r.

65. Egzaminy klasyfikacyjne

Nie później niż do 23 czerwca
2023 r.

66. Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego

7 lipca 2023

67.

Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o
przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

68. Egzaminy poprawkowe

do 14 lipca 2023 r.
Ostatni tydzień sierpnia 2023 r

Matura termin poprawkowy: pisemna
69.

22 sierpnia 2023 r.
Matura termin poprawkowy: ustna

70.

21 sierpnia 2023 r.

II. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
ZSP w Żółkiewce w roku szkolnym 2022/2023
(W załączniku)

III. Rady szkoleniowe:
(W załączniku)
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IV. Nadzór pedagogiczny
Plan Nadzoru Pedagogicznego w Roku Szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce - (w załączniku)

V. 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 2023 r.
- Ograniczenia etatów – maj 2023 r.

VI. Terminy zebrań z rodzicami
W ciągu roku szkolnego planowane są spotkania z rodzicami:
1) Zebrania ogólnoszkolne:
- po rozpoczęciu roku szkolnego, - wrzesień 2022
- po pierwszym semestrze, - luty 2023
2) Zebrania klasowe:
- sierpień 2022 (klasa pierwsza)
- po pierwszym semestrze,
- w połowie pierwszego i drugiego semestru.- listopad 2022 oraz kwiecień 2023

VII. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych
warunków nauki i pracy
Lp.

Badanie

Termin

Odpowiedzialny

1.

Badania wstępne dla nowo

przed nawiązaniem

Dyrektor

zatrudnianych.

umowy o pracę
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2.

Badania okresowe

zgodnie z terminem

Dyrektor

upływu ważności
3.

Badania lekarskie profilaktyczne dla

Przed rozpoczęciem

Dyrektor

uczniów.

cyklu kształcenia

pracownik d/s
BHP

4.

Przegląd – kontrola komisji

sierpień 2023 r.

Dyrektor

bezpieczeństwa stan przygotowania

pracownik d/s

szkoły pod względem bezpieczeństwa

inspektor BHP

do rozpoczynającego się
roku szkolnego.
5.

Sprawdzenie stanu pomocy

sierpień 2023 r.

Dyrektor

dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy

Opiekunowie

spełniają wymagane normy.

pracowni
pracownik d/s
BHP

6.

Szkolenia z bhp, ochrony p. poż.,

osoby nowo

Dyrektor

pierwszej pomocy przedmedycznej.

zatrudniane i

pracownik d/s

zgodnie z upływem

BHP

terminu ważności
7.

Próbna ewakuacja szkoły

3 październik 2022

Dyrektor

r.

pracownik d/s
BHP

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

2.
3.
4.
5.

Cel/Zadanie
Sprawozdania SIO

Przygotowanie ,,Planu nadzoru
pedagogicznego”
Sprawozdanie z realizacji ,,Planu
nadzoru pedagogicznego”
Sprawozdanie z rocznego planu
doskonalenia nauczycieli
Sprawozdanie z realizacji planu
finansowego

Termin realizacji
stan na 10 września do 15 września 2022
stan na 30 września do 03 października
2022
stan na 31 marca do 03 kwietnia 2023 r.
do 20 września 2022 r.
koniec I semestru
koniec II semestru
koniec I semestru
koniec II semestru
koniec roku kalendarzowego
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6.

Sprawozdanie komisji
przedmiotowych i agend szkoły

koniec I semestru
koniec II semestru

IX. Promocja szkoły (zadania, zespoły, terminy, imprezy i
uroczystości.
Lp.
Nazwa imprezy
Uczestnictwo w gminnych obchodach
rocznicy wybuchu II wojny światowej

Termin realizacji
01 września

2

Przygotowanie informatora o szkole dla
gimnazjalistów

Luty,

3

Przygotowanie informacji o szkole na
stronę powiatu – film z życia szkoły

Luty, marzec

4

Przygotowanie dla uczniów szkół
podstawowych ulotek i plakatów o naszej
szkole lub kalendarzyków z informacją o
naszej szkole.

Luty, marzec

5

Dzień „Otwartych Drzwi”

kwiecień

6

Uczestnictwo w gminnych obchodach
rocznicy Konstytucji 3 Maja

maj

7

Turniej dla uczniów szkół
podstawowych: PUCHAR WIOSNY piłka nożna

maj

8

Umieszczanie artykułów o życiu
szkoły w kwartalniku lokalnym
„Panoramie Żółkiewskiej”

w każdym wydaniu czasopisma
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Promocja na szkolnej stronie
cały rok
internetowej i jej aktualizacja.
Informacje do powiatu o wydarzeniach Cały rok
z życia szkoły.

1.
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X Termin rekrutacji:
Po ogłoszeniu zarządzenia Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce został zatwierdzony
w dniu 22.09. 2022 r.
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