
 

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

L.p. Tematyka Odpowiedzialny Termin 

1. Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018. 
(-) przedstawienie głównych zadań pracy szkoły oraz podanie 
propozycji do Planu pracy szkoły  i przedszkola na rok szkolny 
2017/2018, 
(-) zaopiniowanie przydziału nauczycielom  czynności stałych i 
dodatkowych  w ramach wynagrodzenia zasadniczego, 
tygodniowego rozkładu zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, 
form realizacji 2 godz. wychowania fizycznego, dodatkowych 
dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
(-) przedstawienie Kalendarza roku szkolnego 2017/2018, 
(-) przypomnienie zasad bhp w szkole oraz przedstawienie 
regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycieli podczas 
przerw międzylekcyjnych. 

Dyrektor 29. VIII 2017r. 

2. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego dyrektora na 
rok szkolny 2017/2018. 
Zatwierdzenie Planu pracy placówki na rok szkolny 2017/2018 
Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
Zatwierdzenie projektu Programu wychowawczego szkoły wraz 
z programem profilaktyki jako jednego dokumentu. 
Analiza Koncepcji pracy szkoły , wniosków do planu nadzoru 
pedagogicznego 
Omówienie zmian  w prawie oświatowym – wdrażanie nowej 
podstawy programowej -analiza. 
Zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody  nauczycielom  
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. 

Dyrektor 15. IX. 2017r. 

3. Szkolenie- rada pedagogiczna- wyjazdowa  Koordynator WDN  14.X. 2017r. 

4. Rada pedagogiczna prognozująca klasyfikację- przedstawienie 
uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz 
nagannymi i nieodpowiednimi z zachowania 
Zaopiniowanie  projektu planu finansowego na rok 2018. 
 

Dyrektor 11.XII 2017r. 

5. Klasyfikacja śródroczna uczniów za I półrocze roku szkolnego 
2017/2018. 

Dyrektor  10.I 2018r. 

6. Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze diagnoza i ewaluacja 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru i informacje o działalności 
szkoły. 

Dyrektor   29.I. 2018r. 

7. Rada Pedagogiczna- szkoleniowa 
„Szkoła dobrze wychowana” – jak można to osiągnąć?  
( szkolenie). 

pedagog  05.III. 2018r. 

8. Zaopiniowanie  projektu organizacji szkoły na rok szkolny 
2018/2019. 
 (szkolenie?). 

Dyrektor  04.IV 2018r. 

9. Rada pedagogiczna prognozująca klasyfikację- przedstawienie 
uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz 
nagannymi i nieodpowiednimi z zachowania za rok szkolny 
2017/2018 

Dyrektor  14.V.2018r. 

10. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów Dyrektor  14.VI. 2018r. 

10. Podsumowanie pracy szkoły za II półrocze. 
Wnioski ze sprawowanego nadzoru i informacje o działalności 
szkoły. 
Wnioski i rekomendacje do pracy  w roku szkolnym 2018/2019. 

Dyrektor  26.VI. 2018r. 

 



 

 

 


