AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „Lingwista”
PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Miesiąc
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Dzień

Godzina

22-23.08.2017

9:00

Matura - sesja poprawkowa.

28-29.08.2017

9:00

Egzaminy poprawkowe
Posiedzenie Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018
- zatwierdzenie wyników ostatecznej klasyfikacji i promocji uczniów
- wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z roku 2016/2017 sprawozdanie dyrektora szkoły
- podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017,
- zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok 2017/2018
- zatwierdzenie przydziału obowiązków dla nauczycieli oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2017/2018
- podział na zespoły przedmiotowe i zadaniowe
- sprawy bieżące
Rada szkoleniowa: Prawo oświatowe i dokumentacja szkolna.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej: uzupełnianie dzienników, systemy oceniania,
program a podstawa programowa. Szkolenie z dziennika elektronicznego LIBRUS Synergia.
Wprowadzanie tematów lekcji, programu nauczania, frekwencji.
Praca w powołanych komisjach - opracowywanie planu wycieczek i szkolnych wyjść
edukacyjnych, przygotowanie dekoracji w salach i na holach szkolnych, uporządkowanie
księgozbioru, zagospodarowanie tablic w salach i na holu, przygotowanie rozpoczęcia roku
szkolnego.

30.08.2017

30.08-01.09.2017

10:00

9:00-13:00

Treść zadania

Odpowiedzialny
za realizację
Dyrektor
Nauczyciele
powołani do prac
w komisjach

Dyrektor

N. Murowaniecka

Dyrektor
Nauczyciele

1

31.08.2017

10:00

Spotkanie zespołu wychowawczego z psychologiem i pedagogiem szkolnym.
Diagnoza osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

31.08.2017

12:00

Szkolenie: Praca z uczniem niewidomym.

31.08.2017

14:00

Szkolenie: Bezpieczeństwo i higiena pracy.

04.09.2017

10:00

15:30

W
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E
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06.09.2017

17:30

08.09.2017

15.09.2017

15:00

15:00

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018
Spotkanie wychowawców klas z uczniami – omówienie zasad współpracy, przekazanie planu
lekcji.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- zatwierdzenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu
Profilaktyki, Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego,
- organizacja egzaminu maturalnego, ważne terminy dotyczące egzaminu maturalnego
- organizacja roku szkolnego – informacje dla rodziców
- projekty edukacyjne na rok szkolny 2017/2018 (Szkoła Promująca Zdrowie)
- powołanie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej
- omówienie programu wyjazdu integracyjnego
Klasowe zebrania rodziców:
- zapoznanie rodziców uczniów klas ze Statutem Szkoły, WSO i wymaganiami edukacyjnymi,
- odebranie od rodziców oświadczeń na temat zwolnienia uczniów z zajęć wychowania fizycznego
oraz dokumentacji dot. dysfunkcji
- sprawy organizacyjne, ustalenie zasad współpracy.
- omówienie programu wyjazdu integracyjnego
- informacje dotyczące egzaminu maturalnego dla rodziców uczniów klas trzecich, złożenie
deklaracji o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego wraz z opiniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej
Posiedzenie Rady pedagogicznej - szkolenie.
Ostateczny termin zapoznania uczniów ze stosowanymi przez nauczycieli formami kontroli
osiągnięć edukacyjnych oraz kryteriami oceniania.
Ostateczny termin przekazania przez nauczycieli planów pracy dydaktycznej oraz
przedmiotowych systemów oceniania.

Zespół
wychowawczy
dyrektor
Małgorzata
Nehring
Dyrektor
nauczyciele
Wychowawcy klas
Alicja Kuźma

Dyrektor

Wychowawcy

A.Mańkowska

Wychowawcy
Nauczyciele
2

22.09.2017

Termin złożenia przez uczniów deklaracji o wyborze dodatkowych zajęć edukacyjnych.

26.09.2017

Europejski dzień języków obcych.

27-29.09.2017
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Szkolna wycieczka integracyjna.

30.09.2017

Termin złożenia deklaracji wstępnej – klasa maturalna.

02.10.2017

Rozpoczęcie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.

13.10.2017

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

październik

Uroczystość ślubowania pasowania na ucznia. Będomin.

15:30
25.10.2017
17:00

31.10.2017

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- omówienie spraw bieżących
- przedstawienie harmonogramu egzaminów maturalnych
- harmonogram próbnych matur z Operonem – listopad 2017
Klasowe zebrania rodziców:
- przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce
- omówienie spraw wychowawczych w klasach

17:30

Konsultacje rodziców z nauczycielami

12:00

Halloween – święto szkolne

Wychowawcy klas
Nauczyciele
języków obcych
N. Murowaniecka
S. Łuczak-Jagieła
Dyrektor
Nauczyciele
Klasa 2 a
S. Łuczak-Jagieła
Alicja Kuźma
Klasa 3
N. Murowaniecka
Nauczyciel historii
Dyrektor

Wychowawcy
Nauczyciele
Samorząd
uczniowski
N. Murowaniecka

3

L
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10.11.2017

12:00

18.11.2017

Do godz. 12:00

22.11.2017
.11.2017

Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych i zagrożeń brakiem klasyfikacji w klasie 3
oraz poinformowanie o tym fakcie uczniów i ich rodziców.

Nauczyciele

15:30-17:00

Posiedzenie rady pedagogicznej.
Zebrania z rodzicami.

Nauczyciele

9:00-14:00

Próbny egzamin maturalny dla uczniów klas trzecich. Matura próbna z OPERONEM.

Nauczyciele

6.12.2017

Mikołajki “po angielsku” - uroczystość szkolna. Dzień angielski w szkole.

18.12.2017

Termin wystawienia ocen semestralnych dla klas 3.
Wstawienie proponowanych ocen niedostatecznych i zagrożeń brakiem klasyfikacji w klasach 1,2
oraz poinformowanie o tym fakcie uczniów i ich rodziców.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- klasyfikacja śródroczna w klasie trzeciej
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach
- sprawy bieżące
- sprawozdanie z przebiegu próbnych egzaminów maturalnych
Szkolenie:
Klasowe zebrania rodziców:
- przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce
- przekazanie informacji o wynikach próbnych matur (klasy III), wynikach klasyfikacji semestralnej
- poinformowanie rodziców o postępach w nauce

20.12.2017
G
R
U
D
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Apel z okazji Dnia Niepodległości.

Do 12;00

15:30
20.12.2017

17:00

22.12.2017

23-31.12.2017

klasa 1 a
M. Nehring
Nauczyciel historii

Zakończenie zajęć w I semestrze dla klasy 3. Wigilia Szkolna. Wigilie klasowe.

Zimowa przerwa świąteczna.

Nauczyciele języka
angielskiego
Wszystkie klasy
Nauczyciele
Nauczyciele

Dyrektor

Wychowawcy
Klasa 1 b
A. Krajewska
Ż. Kaflińska
A. Kuźma
-
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01.01.2018
02.01.2018

Nowy Rok.
Rozpoczęcie zajęć drugiego semestru dla klasy 3.

21.01.2018

Termin wystawienia ocen semestralnych klas 1 i 2.

22.01.2018

Wystawienie ocen semestralnych
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- klasyfikacja śródroczna w klasach 1 i 2
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach
- sprawy bieżące
Studniówka
Ferie zimowe
Dzień urodzin Karola Darwina.
Impreza szkolna.
Rozpoczęcie zajęć 2 semestru w klasach 1,2.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej: Szkolenie Rady Pedagogicznej
Dzień Języków Ojczystych.
Próbny egzamin maturalny dla uczniów klasy trzeciej.

24.01.2018
26.01.2018
29.01.-11.02.2018
12.02.2018

L
U
T
Y

12.02 .2018
21.02.2018
21.02.2018
Luty
19-23.02.2018

M
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Z
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MEGAOLIMPIADA WIEDZY dla uczniów klas 3 gimnazjów.

06.03.2018

Dzień języków romańskich – uroczystość szkolna.

14.03.2018

Święto liczby ∏. Dzień Matematyki.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
Szkolenie Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Zespołów Nadzorujących egzamin maturalny.
Omówienie sytuacji dydaktycznej w klasach.
Klasowe zebrania rodziców i konsultacje z nauczycielami.
- przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce
- przekazanie informacji o proponowanych ocenach rocznych dla uczniów klas trzecich
- informacja o uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas trzecich
- harmonogram egzaminu maturalnego
Termin wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych oraz rocznych dla uczniów klas
trzecich.

15:30
21.03.2018
17:00

21.03.2018

Do godz. 12:00

Wszyscy
nauczyciele
Wszyscy
nauczyciele
Dyrektor
N. Murowaniecka
A.Krajewska
Dyrekktor
Alicja Kuźma
Nauczyciele
Dyrektor
Nauczyciele
Nauczyciele języka
francuskiego
i języka
hiszpańskiego
N. Murowaniecka
Dyrektor

Wychowawcy
Nauczyciele

Nauczyciele
5
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29.03-03.04.2018
24.04.2018

Do godz. 12:00

17:00-18:00

Wiosenna przerwa świąteczna.
Ostateczne wystawienie ocen w klasie 3.
Posiedzenie rady pedagogicznej:
- klasyfikacja końcowa uczniów klas trzecich
- ustalenie listy uczniów promowanych
- zapoznanie z harmonogramem egzaminu maturalnego
- informacja o uroczystości ukończenia szkoły
Konsultacje rodziców z nauczycielami

25.04.2018

15:30

26.04.2018

10:00-14:00

Dzień otwarty szkoły.

27.04.2018

12:00

30.04.2018
1.05.2018
2.05.2018
3.05.2018
4,7,8.05.2018

Uroczystość ukończenia szkoły dla uczniów klas trzecich
Apel z okazji ukończenia liceum – pożegnanie klas trzecich przez uczniów klasy drugiej
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Święto Narodowe Pierwszy Maja - Dzień ustawowo wolny od zajęć.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych.
Święto Konstytucji 3-maja – Dzień ustawowo wolny od zajęć.
Dni dodatkowo wolne dla klas 1-2 – przeprowadzenie egzaminu maturalnego.

4-31.05.2018

Egzamin dojrzałości – MATURA 2018

11.05.2018
15:30
16.05.2018
17:00

31.05.2018

Termin wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych oraz proponowanych ocen
końcowych w kl. 1 i 2.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
- sprawy bieżące
- podsumowanie przebiegu egzaminów maturalnych
Klasowe zebrania rodziców:
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych w klasach
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach
- przekazanie informacji na temat wyjazdu – wycieczka szkolna
- ankieta dla rodziców
Boże Ciało

Nauczyciele

Dyrektor

Nauczyciele
Wszyscy
pracownicy szkoły
Klasa 2
S. Łuczak-Jagieła
Dyrektor
Nauczyciele
Nauczyciele
Dyrektor

Wychowawcy

-
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01.06.2018
11.06.2018

Do godziny 12:00

13.06.2018

15:30

18-21.06.2018
22.06.2018

27.06.2018

L
I
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E
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11:00

9:00-13:00

1-15.07.2018

Dzień dodatkowo wolny
Wystawienie ostatecznych ocen rocznych w klasach 1-2
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- klasyfikacja końcowa
- ustalenie listy uczniów promowanych
- ustalenie nagród i wyróżnień dla uczniów oraz kandydatów do stypendium
Wycieczka szkolna
Uroczystość zakończenia roku szkolnego
Apel przygotowany przez uczniów klasy pierwszej
Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- uzupełnienie i odebranie dokumentacji szkolnej za rok szkolny
- odebranie sprawozdań nauczycieli
- przedstawienie raportów z ewaluacji wewnętrznej
- podsumowanie roku pracy
Uzupełnienie i odebranie dokumentacji szkolnej za rok szkolny
Porządki w salach, przygotowanie budynku do remontu.

Rekrutacja do klasy pierwszej.
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019.

Nauczyciele
Dyrektor
Wychowawcy klas
Samorząd
uczniowski
N. Murowaniecka

Nauczyciele

Dyrektor
N. Murowaniecka
B. Klein
S. Łuczak-Jagieła

Zatwierdzono w dniu 30.08.2017
Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2017/2018

7

