Roczny plan pracy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gryfowie Śląskim
na rok szkolny 2017/2018

„To ,co mogę uczynić,
jest tylko kroplą w ogromie oceanu,
ale jest właśnie tym,
co nadaje znaczenie mojemu życiu.”
(Albert Schweizer)

Opracowała Małgorzata Wiśniewska
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1. Wizja i misja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim.
Nasza szkoła jest szkołą autonomiczną, to znaczy taką, w której dyrektor i nauczyciele
decydują m.in. o metodach pracy dydaktycznej oraz wspólnie z rodzicami i uczniami tworzą
oraz realizują program wychowawczy i profilaktyczny.
Uczeń naszej szkoły odczuwa komfort psychiczny w pracy z nauczycielem, co powoduje, że
bez kompleksów realizuje swoje plany i marzenia.
Misja naszej Szkoły polega m.in. na dążeniu do tego :
aby uczeń:
-godnie reprezentował szkołę
-miał szacunek dla innych ludzi
-miał ciekawość poznawczą
-znał stawiane mu wymagania
-znał swoją wartość
-znał swoje słabe strony i nad czym musi szczególnie pracować
-umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji
-umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi
-był dumny ze swojego pochodzenia
-wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę
-szanował tradycje i kulturę własnego narodu, a także miał poszanowanie dla innych kultur i
tradycji
-zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku pracy
-był pilny, dociekliwy, systematyczny, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały i punktualny.
aby nauczyciel ;
-realizował siebie
-wykorzystując różnorodne formy i metody pracy, jak najrzetelniej przekazywał wiedzę
-prawidłowo stosował system oceniania
-pomógł uczniowi odnaleźć pozytywną motywację do nauki
-indywidualnie traktował problemy ucznia
-w życzliwej atmosferze zachował czytelny system wymagań
-chronił uczniów przed współczesnym zagrożeniem
- potrafił komunikować się z innymi
- odczuwał potrzebę ustawicznego kształcenia się
- był kreatywny, dociekliwy, systematyczny i punktualny.
aby rodzic :
- współtworzył jakość szkoły
-wspólnie z nauczycielami ponosił odpowiedzialność za dziecko i jego rozwój
-darzył zaufaniem szkołę i miał poczucie misji
- chętnie posyłał swoje dziecko do szkoły.

2.Ogólna charakterystyka Szkoły.
ZSOiZ w Gryfowie Śląskim jest szkołą ponadgimnazjalną w skład, której wchodzą
następujące typy szkół :
*Szkoła Branżowa I stopnia
*Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w wielu zawodach
*Technikum
-technik informatyk
-technik leśnik
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* Liceum Ogólnokształcące młodzieżowe
* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:
-trzyletnie na podbudowie starej szkoły podstawowej i gimnazjum
-dwuletnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
Bazę lokalową szkoły stanowią budynki na ul. Kolejowej 16 i Wojska Polskiego 20.

3.Cele i zadania edukacyjne ZSOiZ im.Jana Pawła II
w Gryfowie Śląskim.
Plan pracy Szkoły ma na celu dobre przygotowanie młodzieży do dalszych etapów
kształcenia i zapewnia wszystkim uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz
stanowi spójną i ciągłą koncepcję pedagogiczno-wychowawczą naszej Szkoły. Uzyskanie
wysokich wyników z egzaminu maturalnego, pozwoli dostać się na wybrane kierunki
studiów, a wysokie wyniki z egzaminów zawodowych pozwolą podjąć pracę
w renomowanych instytucjach lub dadzą szansę kontynuowania nauki na studiach. Natomiast
sukcesy młodzieży w różnych konkursach i olimpiadach będą odzwierciedleniem pracy
nauczycieli i realizowaniem zaplanowanego planu dydaktycznego i wychowawczego Szkoły.
Podczas realizacji planu pracy priorytetami będą działania w następujących kierunkach:
 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018
 Priorytety Szkoły obejmują priorytety MEN oraz :
-umożliwienie każdemu uczniowi efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
-zapewnienie uczniom kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych w zależności od
indywidualnych uzdolnień,
-kształcenie kluczowych umiejętności w zakresie komunikowania się,
-kształcenie umiejętności szukania informacji, posługiwania się technologią informacyjną,
-wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły,
-zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia w Szkole poprzez
profilaktykę agresji i przemocy,
-doskonalenia systemu oceniania wspierającego uczniów w osiąganiu postępów,
-zapewnienie uczniom szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny edukacji europejskiej,
regionalnej, prozdrowotnej i ekologicznej,
-monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej,
-podniesienie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego,
-edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych,
-doskonalenie pracy nauczycieli.

4. Daty związane z organizacją roku szkolnego 2017/2018
1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2.

Zimowa przerwa świąteczna

3.

Ferie zimowe

4 września 2016r. (podstawa prawna:
§ 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
23 - 31 grudnia 2017 r. (podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z
późn. zm.)
15 - 28 stycznia 2018 r. województwo: dolnośląskie.
(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
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4.

Wiosenna przerwa świąteczna

5.

Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w
szkołach ponadgimnazjalnych,
z wyjątkiem szkół wym.w pkt. 6
Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych
zasadniczej szkoły zawodowej

6.

7.

Egzamin maturalny:
- część pisemna
- część ustna

8.

Egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe:
a) w okresie zimowym
- etap pisemny i praktyczny
b) w okresie letnim
- etap pisemny i praktyczny

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

11.

Ferie letnie

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.
432, z późn.zm.)
29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z
późn. zm.)
27 kwietnia 2018 r.
(podst.pr.:§2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432)
22 czerwca 2018 r.
(podst.pr.:§2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432)
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzaminw-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-wstarejformule/komunikaty-i-informacje/)
(podst. pr:art.9a ust.2pkt10lit.a tiret pierwsze ustawy z dn
7września1991r.o sys.oświaty (j.t.DzU z2016r.poz.1943,z
późn. zm.);§6pkt1rozporządzeniaM.E.N.z dnia 21 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego (Dz.U.z2016r. poz. 2223,zpóźn.zm.)
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzaminw-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;
https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-wnowej-formule2/komunikaty-i-informacje/)
(podst. praw.: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);
22 czerwca 2018 r.
(podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w
sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz.
432, z późn. zm.)
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z
2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
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5.Terminy dni wolnych ustawowo :
04.09.2017r.(poniedziałek)
Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
01.11.2017r.(środa)
Święto Zmarłych
23.12.2017r.-01.01.2018r.
Zimowa przerwa świąteczna
15-28.01.2018r.
Ferie zimowe
29.03 – 03.04.2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2018r.(wtorek)
1 MAJA
03.05.2018r. (czwartek)
Święto Konstytucji 3 Maja
31.05.2018r. (czwartek)
Boże Ciało
22.06.2018r.(piętek)
Zakończenie roku szkolnego
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
02.05.2018r.(środa)
01.06.2018r.(piątek)

6. Próbne egzaminy wewnętrzne:
a).matura pisemna z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego
- listopad-grudzień 2017r.
b).matura pisemna z przedmiotów rozszerzonych- styczeń 2018r.
c).ustna matura z:
- języka angielskiego i języka niemieckiego – luty 2018r.
- języka polskiego – marzec 2018r.
d).egzamin zawodowy w zawodach:
-technik leśnik i technik informatyk – listopad 2017r.

7. Egzaminy zewnętrzne.
a).Składanie przez uczniów deklaracji maturalnych:
deklaracja wstępna - do 30 września2017r.
deklaracja ostateczna - do 07 lutego2018r.
b).Termin egz. maturalnego – Ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna
c).Termin egz. potw. kwalifikacje w zaw. – Ustali Centralna Komisja Egzaminacyjna

8. Wychowawcy.
IV tl
IIIo
III tl
III Ti
Io
ITil
IIIa
III b
IIa
Ia

–
–
-

Mieczysław Gnach
Anna Twardochleb
Marta Rogólska
Kamil Kowalonek
Iwona Grzelczak
Katarzyna Romanowicz-Kłosin
Iwona Grzelczak
Arkadiusz Cichoń
Marta Rogólska
Katarzyna Bronowicka

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – opiekunowie ;
III A - M.Gnach
II B - M.Ignaciuk-Borkowska

6

9. Zebrania z rodzicami.
07.09.2017r.- godz.17,00 klasy I.
19.10.2017r.- godz.17,00 wszystkie klasy
12.01.2018r. - godz.17,00 wszystkie klasy
marzec/kwiecień – godz.17,00 klasa IV T do uzgodnienia z rodzicami
24.05.2017r. - godz.17,00 pozostałe klasy

10.System oceniania w szkole.
a).Terminy wystawiania projektów ocen:
-na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
b).Termin egzaminów klasyfikacyjnych:
- nie później niż do 21 czerwca 2018r.
c).Terminy egzaminów poprawkowych:
-ostatni tydzień sierpnia 2018r,
d).Terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie niedostatecznej uczniów:
-na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną.
e).Terminy klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych:
-14.12.2017r.- klasyfikacja śródroczna klasy maturalnej
-11.01.2018r.-klasyfikacja śródroczna pozostałych klas i semestrów
-25.04.2018r. - klasyfikacja klasy maturalnej
-20.06.2018r.- klasyfikacja końcowoszkolna, końcoworoczna i semestralna.

11. Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018
Lp
1.
2.
3.
4.

Nauczyciel
Bronowicka
Katarzyna
Cichoń Arkadiusz
Gnach Mieczysław
Grzelczak Iwona

5.
6.
7.

Nowak Renata
Pender Agata
Rogólska Marta

8.

Romanowicz-Kłosin
Katarzyna
Szczepańska
Małgorzata

9.

Rodzaj zajęć
Zajęcia z cheerleaderkami
Program Szkolny klub sportowy
Fakultety z wos-u
Konsultacje z matematyki
dla maturzystów- kl.IV
Fakultety z biologii
Zajęcia biblioteczne
Konsultacje klasy maturalnej
dziewczęta
Fakultety z języka polskiego
kl. IV
Fakultety z języka niemieckiego
kl. III i IV
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miejsce
Sala zielona lub
pomarańczowa
Boisko/siłownia
s.21
s. 14

dzień
piątek

godzina
12,20

środa
poniedziałek
piątek

15,00
11,30
7,55

s.24
biblioteka
s.19

poniedziałek
środa
piątek

11,30
14,00
8,45

s.23

poniedziałek

13,10

s.17

czwartek

15,00

12. Zespoły przedmiotowe i zadaniowe.
Zespół
Humanistyczny:
-język polski
-historia
-wiedza o kulturze
-wiedza o społeczeństwie
-religia
-etyka
Języków obcych:
-język angielski
-język niemiecki
Matematyczno-biologicznofizyczny:
-matematyka, pp, edb
-fizyka, chemia
-biologia, geografia
Wychowania fizycznego

Przewodniczący
M. Gnach

Skład
M.Gnach
J.Imiołek
K.Romanowicz-Kłosin
M.Wiśniewska
ks.K.Żmigrodzki

M.Szczepańska

M.Ignaciuk-Borkowska
M.Szczepańska

I. Grzelczak

I.Grzelczak, J.Imiołek
R.Nowak, J.Pasternak
M.Rogólska, A.Całko

A.Cichoń

K.Bronowicka,A.Cichoń

Wychowawczy

J. Imiołek

K.Bronowicka, A.Cichoń,
M.Gnach , I.Grzelczak,
K.Kowalonek, M.Rogólska,
K.Romanowicz-Kłosin,
A.Twardochleb.

Przedmiotów zawodowych:
informatycznych i leśnych

M. Rogólska

K.Kowalonek, R.Wypych
J.Harbul, D.Dworzyński
M.Korecki

System oceniania
WDN
Dyżury nauczycieli
Tygodniowy plan zajęć
Komisja socjalna
Zespół ewaluacyjny
Szkolny
Samorząd Uczniowski

J. Imiołek
M.Wiśniewska
J.Imiołek
J.Imiołek
A.Cichoń, J.Harbul
M.Wiśniewska, J.Imiołek
I. Grzelczak

Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
Wszyscy nauczyciele
I. Wójcikowska
Wszyscy nauczyciele
Uczniowie

13.Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
30.08.2017r.
Część I.
1.Powitanie członków Rady Pedagogicznej oraz osób zaproszonych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym.
4.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej 26.06.2017r.
5.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej w roku
szkolnym 2016/2017.
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6.Sprawozdanie z działalności Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego w II półroczu roku
szkolnego 2016/2017.
7.Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej.
8.Sprawozdanie z realizacji budżetu Szkoły w II półroczu roku szkolnego 2016/2017.
9.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników egzaminów poprawkowych.
10.Omówienie wyników egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów w liceum
i technikum.
Część II.
11.Omówienie naboru na rok szkolny 2017/2018.
12.Omówienie i zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Projektu Organizacyjnego ZSOiZ w Gryfowie
Śląskim na rok szkolny 2017/2018.
13.Omówienie i zatwierdzenie organizacji roku szkolnego 2017/2018.
14.Omówienie i zatwierdzenie składu zespołów przedmiotowych i zadaniowych na rok
szkolny 2017/2018.
15.Omówienie i zatwierdzenie tygodniowego planu lekcji na rok szkolny 2017/2018.
16.Omówienie i zatwierdzenie dyżurów nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
w roku szkolnym 2017/2018.
17.Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń rady pedagogicznej.
18.Zatwierdzenie harmonogramu spotkań z rodzicami.
19.Organizacja apelu rozpoczynającego rok szkolny 2017/2018.
20.Sprawozdanie z Konferencji z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty-25.08.2017r-JeleniaG.
21.Sprawy różne.
14.09.2017r. -czwartek
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Analiza wyników egzaminu zawodowego.
5.Przyjęcie rocznego planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018.
6.Zatwierdzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w r. sz. 2017/2018.
7.Zatwierdzenie planu pracy kierownika praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowej.
8.Zatwierdzenie planu pracy zespołu wychowawczego.
9.Zatwierdzenie planu pracy doradcy zawodowego.
10.Zatwierdzenie planu pracy pedagoga szkolnego.
11.Zatwierdzenie planu pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa.
12.Zatwierdzenie planu pracy zespołów przedmiotowych:
-humanistycznego
-matematyczno -biologiczno-fizycznego
-języków obcych
-wychowania fizycznego
-przedmiotów informatycznych
-przedmiotów leśnych
13.Zatwierdzenie planu pracy kół zainteresowań.
14.Zatwierdzenie planu pracy samorządu uczniowskiego.
15.Zatwierdzenie planu pracy pielęgniarki szkolnej.
16.Zatwierdzenie rocznego planu pracy szkoły.
17.Zatwierdzenie planu pracy Stowarzyszenia Homo viator.
18.Zatwierdzenie kandydatur nauczycieli do Nagrody Starosty Lwóweckiego.
19.Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019 oraz działania promocyjne.
20.Sprawy rożne.
14.11.2017r.- wtorek
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I.
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Omówienie ocen przedmiotowych i z zachowania w klasie maturalnej.
5.Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019.
6.Działania promocyjne
7.Sprawy różne.
II.
Szkoleniowa część- motywacja i dyscyplina- prowadzi pani Dorota Rzepczyńska.
14.12.2017r. Klasyfikacyjne Posiedzenie RP - czwartek
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Klasyfikacja śródroczna uczniów klasy maturalnej.
5.Omówienie propozycji ocen z zachowania i zagrożeń ocenami niedostatecznymi uczniów
klas pozostałych.
6.Omówienie wyników próbnej matury.
7.Szkolenie w zakresie organizowania i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
i zawodowych.
8.Działania promocyjne.
9.Sprawy różne.
11.01.2018r. -Klasyfikacyjne Posiedzenie RP- czwartek
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Klasyfikacja śródroczna -oceny przedmiotowe i z zachowania.
5.Zatwierdzenie zakresu spotkań z rodzicami w ramach wywiadówki.
6.Działania promocyjne.
7.Sprawy różne.
01.02.2018r.-Plenarne Posiedzenie RP- czwartek
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Przedstawienie stopnia realizacji Raportu z Ewaluacji Wewnętrznej Szkoły.
5.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w I półroczu 2017/2018.
6.Sprawozdanie z działalności rady rodziców.
7.Sprawozdanie z działalności pielęgniarki szkolnej.
8.Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego.
9.Sprawozdanie kierownika praktycznej nauki zawodu.
10.Sprawozdanie doradcy zawodowego.
11.Sprawozdanie z realizacji programu koordynatora ds. bezpieczeństwa.
12.Sprawozdanie przewodniczącej zespołu wychowawczego .
13. Sprawozdanie z realizacji programu pedagoga szkolnego.
14. Sprawozdanie przewodniczących zespołów przedmiotowych:
-humanistycznego
-matematyczno -biologiczno-fizycznego
-języków obcych
-wychowania fizycznego
-przedmiotów zawodowych informatycznych i leśnych.
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15.Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego.
16.Sprawozdanie opiekunów kół zainteresowań.
17.Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Homo viator.
18. Sprawozdanie z działalności Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego w I półroczu roku
szkolnego 2017/2018.
19.Działania promocyjne.
20.Sprawy różne.
25.04.2018r.-Klasyfkacyjne Posiedzenie RP- środa
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Klasyfikacja klasy maturalnej.
5.Ustalenie listy nagrodzonych uczniów.
6.Przypomnienie procedury przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
7.Przydział obowiązków związanych z apelem –zakończenie nauki klasy maturalnej.
8.Działania promocyjne.
9.Sprawy różne.
20.06.2018r.-Klasyfikacyjne Posiedzenie RP-środa
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Klasyfikacja końcowoszkolna klas zawodowych i końcoworoczna -oceny przedmiotowe
i z zachowania.
5. Ustalenie listy nagrodzonych uczniów.
6.Przydział obowiązków związanych z apelem końcoworocznym.
7.Ustalenie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, Starosty Lwóweckiego.
8.Sprawy różne.
27.06.2018r. Plenarne Posiedzenie RP-środa
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Ocena stopnia realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
5.Analiza wyników nauczania, frekwencja i spostrzeżenia związane z obserwacjami lekcji.
6.Przedstawienie stopnia realizacji raportu z ewaluacji wewnętrznej szkoły.
7.Sprawozdanie z działalności rady rodziców.
8.Sprawozdanie z działalności pielęgniarki szkolnej.
9.Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego.
10.Sprawozdanie z realizacji programu pedagoga szkolnego.
11.Sprawozdanie z realizacji programu koordynatora ds. bezpieczeństwa.
12.Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego .
13. Sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego.
14. Sprawozdanie kierownika praktycznej nauki zawodu.
15.Sprawozdanie doradcy zawodowego.
16.Sprawozdanie przewodniczącej zespołu wychowawczego.
17. Sprawozdanie przewodniczących zespołów przedmiotowych:
-humanistycznego
-matematyczno -biologiczno-fizycznego
-języków obcych
-wychowania fizycznego
-przedmiotów hotelarskich
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-przedmiotów informatycznych.
18.Sprawozdanie z działalności samorządu uczniowskiego.
19.Sprawozdanie opiekunów kół zainteresowań.
20.Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Homo viator.
21.Sprawozdanie z działalności Szkolnego Ośrodka Egzaminacyjnego w II półroczu roku
szkolnego 2017/2018.
22.Podsumowanie działań promocyjnych.
23.Sprawy różne.
31.08.2018r. -Rada Pedagogiczna organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny-piątek
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wbór protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej.
4.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
5.Omówienie i zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych.
6.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w II półroczu 2017/2018.
7.Sprawozdanie z działalności rady rodziców.
8.Przedstawienie aneksu do Arkusza organizacyjnego szkoły na r.szk.2018/2019.
9. Zatwierdzenie przydziału nauczycielom obowiązków zgodnie z aneksem nr 1 do Arkusza
organizacyjnego.
10.Zatwierdzenie tygodniowego planu lekcji.
11.Zatwierdzenie harmonogramu dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli.
12.Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń rady pedagogicznej.
13.Zatwierdzenie harmonogramu spotkań z rodzicami.
14.Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego 2018/2019.
15. Zatwierdzenie składu i przewodniczących zespołów przedmiotowych i zadaniowych.
16.Omówienie pozostałych części rocznego planu pracy szkoły.
17.Przydział obowiązków związanych z apelem rozpoczynającym rok szkolny 2018/2019.
18.Sprawozdanie z realizacji budżetu w II półroczu roku szkolnego 2017/2018.
19.Omówienie wyników egzaminu maturalnego.
20.Organizacja apelu rozpoczynającego rok szkolny 2018/2019.
21.Sprawy różne.

13 a .Posiedzenie Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych.
30.08.2017r.- środa
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.Wybór protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej.
4.Zatwierdzenie przydziału nauczycielom obowiązków zgodnie z aneksem nr 1 do Arkusza
organizacyjnego.
5.Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego 2017/2018.
6.Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń rady pedagogicznej.
7.Działania promocyjne.
8.Sprawy różne.
14.12.2017r. Posiedzenie RP
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
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4.Omówienie frekwencji oraz ocen z prac semestralnych słuchaczy semestru I i III.
5.Działania promocyjne.
6.Sprawy różne.
11.01.2018r.-Klasyfikacyjne Posiedzenie RP
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Klasyfikacja semestralna.
5.Działania promocyjne.
6.Sprawy różne.
01.02.2018r.-Plenarne Posiedzenie RP- czwartek
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i podsumowanie pracy w I półroczu 2017/2018.
5.Działania promocyjne.
6.Sprawy różne.
25.04.2018r.- Posiedzenie RP- środa
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Omówienie frekwencji oraz ocen z prac semestralnych słuchaczy semestru II i IV.
5.Działania promocyjne.
6.Sprawy różne.
20.06.2018r.-Klasyfikacyjne Posiedzenie RP-środa
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Klasyfikacja semestralna.
5.Przydział obowiązków związanych z apelem końcoworocznym.
6.Działania promocyjne.
7.Sprawy różne.
27.06.2018r. Plenarne Posiedzenie RP-poniedziałek
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia poprzedniej rady pedagogicznej.
4.Podsumowanie pracy w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.
5.Podsumowanie działań promocyjnych.
6.Sprawy różne.
31.08.2018r. -Rada Pedagogiczna organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny:
1.Przywitanie obecnych.
2.Przedstawienie porządku posiedzenia.
3.Wybór protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej.
4.Zatwierdzenie przydziału nauczycielom obowiązków zgodnie z aneksem nr 1 do Arkusza
organizacyjnego.
5.Zatwierdzenie organizacji roku szkolnego 2018/2019.
6.Zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń rady pedagogicznej.
7.Działania promocyjne.
8.Sprawy różne.
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14.Zadania związane z polityką kadrową.
a). Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu,
konsultacje ze związkami zawodowymi:
-od marca do maja 2018r.
b).Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły:
-ostatni tydzień sierpnia 2018r.
c).Planowanie działań w ramach wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli :
-wrzesień 2017r.
-kwiecień 2018r.

15. Działania związane z awansem zawodowym.
a).Termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu :
-n-l stażysta nie składa
-n-l kontraktowy i mianowany - 15.09.2017r.
b). Składanie projektów planu rozwoju zawodowego i ich ocena:
-n-l stażysta - 20 dni od rozpoczęcia zajęć (20.09.2017r.)
c). Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego:
-w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć
d). Ocena stopnia realizacji planów rozwoju zawodowego:
-na koniec I okresu nauki
-na koniec roku szkolnego
e). Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego:
-31.05. zakończenie stażu
-30 dni od zakończenia stażu
f). Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu:
-14 dni od zakończenia stażu
g). Wystawianie oceny dorobku zawodowego awansujących:
-21 dni od dnia złożenia sprawozdania
h). Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne:
-do końca czerwca
-do końca października
i). Posiedzenia komisji kwalifikacyjnej dla stażystów:
-pierwszy tydzień lipca 2018r.

16. Terminy przygotowania sprawozdań, raportów i informacji.
a).Termin składania sprawozdań SIO:
-dane statystyczne na dzień 10.09.2017r. - 14.09.2017r.
-dane statystyczne na dzień 30.09.2017r. - 05.10.2017r.
-dane statystyczne na dzień 31.03.2018r.- 05.04.2018r.
b).Termin tworzenia planu nadzoru:
-pedagogicznego - 15.09.2017r.
- informacji o realizacji planu nadzoru - 01.02.2018r, 31.08.2018r.
c).Miesięczne sprawozdanie realizacji podstawy programowej:
-wpis w dzienniku lekcyjnym w wyznaczonym miejscu.
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d).Sprawozdanie wychowawcy;
- miesięczne - 05 każdego miesiąca( z wyjątkiem września)
- półroczne – luty 2018r.
- końcoworoczne –czerwiec 2018r.
- końcowoszkolne –kwiecień , czerwiec 2018r.
e).Sprawozdanie z pracy szkoły - luty , lipiec 2018r.
f).Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej - luty 2018r, lipiec 2018r.

17. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków
nauki i pracy.
a).Badania okresowe - wrzesień 2017r.-sierpień 2018r. -wg potrzeb pracowników.
b).Przegląd Szkoły pod względem bezpieczeństwa - 30.08.2017r.
c).Szkolenia pracowników z BHP –zgodnie z zatrudnieniem nowych nauczycieli.

18. Zadania gospodarcze.
a).Wyposażenie;
-bieżące doposażanie klasopracowni w pomoce dydaktyczne,
- doposażanie siłowni
b).Remonty ;
-remont toalet na I i II piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 20,
c).Bieżące prace naprawcze.

19. Wykaz uroczystości
Lp
1.

Data
04.092017r.

Rodzaj uroczystości
Apel rozpoczynający rok
szkolny 2017/2018

Odpowiedzialni

3.
4.

30wrzesień2017r.
19.09. 2017r.

DARY LASU
Udział uczniów w Powiatowej
Gali Laureatów

5.

29.09.2017

II Mistrzostwa Szkoły w
rowerach górskich

6.

Październik 2017r.

Dzień Patrona Szkoły
i ślubowanie klas pierwszych

7.

08.10. 2017r.

8.

Listopad 2017r.

9.
10.

Listopad 2017r.
11.11.2017r.

Dzień Papieski w LegnicyUdział Pocztu Sztandarowego
Szkoły w uroczystościach
Narodowe Święto
Niepodległości- uroczystości
szkolne
II Szkolny Dzień Piernika
Narodowe Święto
Niepodległości- uroczystość
miejsko-gminna w Gryfowie

dyrektor, szkolny samorząd uczniowski,
I..Grzelczak
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M.Rogólska, J.Harbul,
dyrektor , M.Rogólska, R.Nowak,
J.Harbul, A.Cichoń, nagrodzeni
uczniowie i ich rodzice
A.Cichoń, K.Bronowicka
Dyrektor,szkolny samorząd
uczniowski oraz wychowawcy
I.Grzelczak, K.Romanowicz-Kłosin,
K.Bronowicka
dyrektor, wicedyrektor
A.Pender, M.Gnach,
K.Romanowicz-Kłosin
M.Rogólska, kl.III Tl
dyrektor, wicedyrektor

11.

11.11.2017r.

12.

Grudzień 2017r.

13.

Grudzień 2017r.

14.

Grudzień 2017r.

15.

Grudzień 2017r.

16.

Styczeń 2018r.

17.

Styczeń 2018r.

18.

12.01.2018r.

19.

Marzec 2018r.

20.
21.

16.03.2017
27.04.2018r.

22.
23.
24.

Kwiecień/maj
2018r.
01.03.2018r.
03.05.2018r.

25.

31.05.2018r.

26.

czerwiec 2018r.

27.
28.

czerwiec 2018r.
22.06.2018r.

Śląskim- Udział Pocztu
Sztandarowego Szkoły i uczniów
we mszy i składanie kwiatów
Narodowe Święto
Niepodległości- uroczystości
powiatowe- Udział Pocztu
Sztandarowego Szkoły i uczniów
we mszy i składanie kwiatów
Mikołajki szkolne

dyrektor, wicedyrektor

klasowe samorządy uczniowskie

Mikołajkowy Szkolny Turniej
Tenisa Stołowego
Apel Wigilijny

zespół przedmiotowy wychowania
fizycznego.
K.romanowicz-Kosin, K.Bronowicka

Miejskie Spotkanie
Bożonarodzeniowe
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Spotkanie Noworoczne uczniów
Szkół Imienia Jana Pawła IILegnica, Udział Pocztu
Sztandarowego Szkoły
Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego
Miejskie Spotkanie Wielkopostne

zespół wychowawczy

Dzień św.Patryka
Uroczyste zakończenie nauki
klasy maturalnej.
Rocznica Konstytucji 3 Maja
i Dzień Flagi
Dzień Żołnierzy Wyklętych
Rocznica Konstytucji 3 Majamiejskie i powiatowe obchodyUdział Pocztu Sztandarowego
Szkoły i uczniów we mszy i
składanie kwiatów
Boże Ciało- przygotowanie
ołtarza , udział uczniów i Pocztu
Sztandarowego Szkoły we mszy
oraz procesji. Asysta przy ołtarzu
Szkolny Dzień Sportu
Kwisonalia
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2017/2018.
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I.Grzelczak
dyrektor, wicedyrektor

zespół przedmiotowy wychowania
fizycznego
zespół wychowawczy
M.Ignaciuk-Borkowska
szkolny samorząd uczniowski,
klasa III Tli

A.Pender, M.Gnach
M.Gnach
dyrektor, wicedyrektor

dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele i
pracownicy niepedagogiczni
zespół przedmiotowy wychowania
fizycznego.
Uczniowie i grono pedagogiczne
dyrektor, szkolny samorząd
uczniowski,
I.Grzelczak

W skład rocznego panu pracy wchodzą również plany pracy
zaprezentowane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 14.09.2017r. i stanowią załączniki do protokołu
z dnia 14.09.2017r.

Roczny Plan Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gryfowie Śląskim został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 14.09.2017 r. ,
a lista nauczycieli potwierdzających podpisem znajomość jego treści stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
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