PLAN

PRACY

Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
na rok szkolny 2017/2018
LP

DATA

TREŚĆ
( TEMATYKA PRZEDSIĘWZIĘĆ)

1. 1
.

1.09.2017 r.

Plenarne zebranie rady peagogicznej inaugurujące rok szkolny 2017/2018

2. 2
.

4.09.2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Zebrania informacyjne dla rodziców klas pierwszych i dla rodziców klas
programowo wyższych (wg osobnego harmonogramu) – godz. 16.30

3.

6.09.2017 r.
Zebranie z Radą Rodziców- godz. 17.30

4. 3

15.09.2017 r.

Zebranie rady pedagogicznej
- przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego,
- przedstawienie zmian w prawie oświatowym,
- zatwierdzenie planów pracy, zmian w regulaminach szkoły.

5.

13.10.2017 r.

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

6.

14.10.2017 r.

Dzień Edukacji Narodowej

7.
8. 5

Szkoleniowa rada pedagogiczna
19.10.2017 r.

Zebranie informacyjne dla rodziców (wg osobnego harmonogramu)

ODPOWIEDZIALNY
Dyrektor szkoły
Wicedyrektorzy
Wszyscy nauczyciele

Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

Dyrektor
Wicedyrektorzy
Apel- Wychowawcy klas
drugich i Samorząd szkolny
Wszyscy nauczyciele
-------------------------Lider WDN
Wszyscy nauczyciele

2
9.

1.11.2017 r.

Wszystkich Świętych

10.

10.11.2017 r.

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

11.

11.11.2017 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

-------------------------

12.

1.12.2017 r.

Zebranie z rodzicami – podanie propozycji ocen semestralnych i zagrożeń
oceną niedostateczną (oceny należy wystawić do 29.11.2016 r. do godz.
14.00) (zebranie według osobnego harmonogramu)

Wszyscy nauczyciele

13.

15.12.2017 r.
godz. 14.00

Wystawienie ocen semestralnych.

Wszyscy nauczyciele

14.

19.12.2017 r.

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej- klasyfikacja śródroczna

15.

21.12.2017 r.

Plenarne zebranie rady pedagogicznej i szkolenie przed egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

16.

23.12.2017 r. –
1.01.2018 r.

17.

6.01.2018 r.

Święto Trzech Króli

--------------------------

18.

11.01.2018 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (technikum i zsz)

Wszyscy nauczyciele

19.

15.01.2018 r.28.01.2018 r.

FERIE ZIMOWE

------------------------

20.

2.02.2018 r.

STUDNIÓWKA

Wychowawcy klas 4

21.

12.02.2018 r.

Zebranie informacyjne dla rodziców (wg osobnego harmonogramu)

Wszyscy nauczyciele

22.

12.03.2018 r.

Szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej

Zimowa przerwa świąteczna

---------------------Apel- Wychowawcy klas 4

Dyrektor
Wicedyrektorzy
Dyrektor
Wicedyrektorzy
------------------------

Lider WDN

3
23. 12.03-14.03. 2018 r. Rekolekcje wielkopostne

Dyrektor

24.

15.03.2018 r.

Dzień otwarty szkoły

Wszyscy nauczyciele

25.

27.03.2018 r.

Zebranie informacyjne dla rodziców ( wg osobnego harmonogramu)

Wszyscy nauczyciele

29.03.2018 r.3.04.2018 r.
6.04.2018 r.,
godz. 14.00
20.04.2018 r.
godz. 14.00

Wiosenna przerwa świąteczna.

26.
27.
28.

-----------------------

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach 4 i
poinformowanie uczniów i rodziców.

Wszyscy nauczyciele

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach czwartych technikum

Wszyscy nauczyciele

29.

24.04.2018 r.

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej dla klas czwartych technikum i
szkolenie przed egzaminem maturalnym.

30.

26.04.2018 r.

Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Apel- Wychowawcy klas 1

31.

27.04.2018 r.

Ostatni Dzwonek- pożegnanie uczniów klas czwartych technikum

Apel- Wychowawcy klas 3

32.

1.05.2018 r.

Święto Pracy- dzień ustawowo wolny od pracy

33.

2.05.2018 r

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych- odpracowany

----------------------

34.

3.05.2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja- dzień ustawowo wolny od pracy

---------------------

35. 4.05-25.05.2018 r.

Egzaminy maturalne w sesji wiosennej – część pisemna i ustna

36.3
4.05, 7.05.2018 r.
4

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3

Dyrektor
Wicedyrektorzy

--------------------------

Zespół Egzaminacyjny
Wszyscy nauczyciele

4
Zebranie z rodzicami – podanie propozycji ocen końcoworocznych i
zagrożeń oceną niedostateczną w klasach 1- 3 (oceny należy wystawić do
28.05. 2018 r. do godz. 14.00) (zebranie według osobnego harmonogramu)

37.

29.05.2018 r.

38.

31.05.2018 r.

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny od pracy

39.

15.06.2018 r.
godz. 14.00

Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-3

40.

18.06.2018 r.

41.

19.06.2018 r

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna i szkolenie przed egzaminem
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- część pisemna
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.(technikum i zsz)

Wszyscy nauczyciele
----------------------Wszyscy nauczyciele
Dyrektor
Wicedyrektorzy
Wszyscy nauczyciele
Dyrektor
Wicedyrektorzy

42.4
7

21.06.2018 r.

Zebranie plenarne rady pedagogicznej- podsumowanie pracy szkoły w roku
szkolnym 2017/2018

43.

22.06.2018 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor
Wszyscy nauczyciele

Uzupełnianie dokumentacji szkolnej i jej zdawanie przez wychowawców.

Wszyscy nauczyciele

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Wszyscy nauczyciele

44. 25.06-29.06.2018 r.
45.
46.

Czerwiec –lipiec
2018 r.
Czerwiec-lipiec
2018 r.

Rekrutacja uczniów szkół gimnazjalnych

47.4
21.08-22.08.2018 r.
8

Egzaminy poprawkowe maturalne

48. 27.08-31.08.2018 r.

Egzaminy poprawkowe promocyjne.

49.4
9

Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone zatwierdzeniu
ostatecznych wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2017/2018

31.08.2018 r.

Szkolna Komisja
Rekrutacyjna
komisje powołane przez
Dyrektora szkoły
komisje powołane przez
Dyrektora szkoły
Dyrektor szkoły
Wicedyrektorzy

5
i omówieniu organizacji roku szkolnego 2018/2019
Uwaga!

1. Plan powyższy nie uwzględnia harmonogramu egzaminu maturalnego i na kwalifikacje zawodowe.
2. Znajomość i realizacja powyższego planu pracy obowiązuje wszystkich nauczycieli.
Zatwierdzony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 1.09.2017 r.

