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HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

w roku szkolnym 2018/19 

 
 

TERMIN TYP odpowiedzialny  

 24.08.2018  Podsumowanie roku szkolnego 2017/18, wnioski    

z nadzoru pedagogicznego 

dyrektor 

27.08.2018 Przydział stałych i dodatkowych obowiązków, 

organizacja pracy szkoły na rok szkolny 2018-19 

Dyrektor/wice 

29.08.2018 Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów , którzy 

przystąpili do egzaminów poprawkowych. 

Dyr./wice 

13.09.2018 Zatwierdzenie planów pracy, nadzór pedagogiczny, 

program wychowawczo-profilaktyczny 

RP 

dyrektor 

18. 09.18 Zmiany do  statutu , modyfikacja procedur, 

regulaminów 

RP  

dyrektor 

25.10.18 Konferencja robocza RP 

03.12.18. Zagrożenia 

+ 

Konferencja robocza 

RP 

dyrektor 

17.01.19r. 

  

Klasyfikacja, wnioski z nadzoru RP 

dyrektor 

04.02.19 Konferencja – organizacja egzaminu po klasie 8 Dyr./wice 

30.04.19r. zagrożenia RP  

dyrektor 

13.06.19r. 

 

Klasyfikacja 

+ 

organizacyjna 

RP 

dyrektor 

22.08.19r Podsumowanie roku szkolnego, wnioski z nadzoru 

dyrektora za rok 2018-19 

RP 

dyrektor 

Konferencje odbywają się  o godz.16.00 
 

Konferencje organizacyjne będą zwoływane  wg potrzeb . 

Konferencje szkoleniowe wg oddzielnego harmonogramu                   

i potrzeb nauczycieli: 

 

23.08- kodowanie i programowanie –Socrates 

29.08- szkolenie RODO- IDO 
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04.09- ocena pracy nauczyciela -Socrates 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

2018/19 

 

 

Zebrania z rodzicami 

 

04.10.2018-  godz.17.00-Ślubowanie klas pierwszych 

 

I. 

Klasy 1-3 -19.09- godz.17.00-spotkanie organizacyjne 

z dyrektorem szkoły na Sali gimnastycznej- 

zapoznanie z dokumentami szkoły, spotkanie 

organizacyjne z wychowawcą – zapoznanie z 

wymaganiami, dokumentami szkoły, nowym 

prawem oświatowym 

Klasy 4-8- 20.09 – godz.17.00 -spotkanie 

organizacyjne z dyrektorem szkoły na Sali 

gimnastycznej- zapoznanie z dokumentami szkoły, 

spotkanie organizacyjne z wychowawcą – 

zapoznanie z wymaganiami, dokumentami szkoły, 

egzaminem 8-klasisty 

…..09 godz.17.00-spotkanie z Radą Rodziców 

 

II. 

 

 Klasy1-8-22.10-godz 17.00-19.00  konsultacje dla 

Rodziców –wszyscy nauczyciele 
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III. 

 

Klasy 1-8- 12.12 godz.17.00 konsultacje dla Rodziców w 

szczególności z Rodzicami uczniów zagrożonych ( przekazanie 

informacji o zakresie materiału do poprawy) – wszyscy 

nauczyciele 

 

IV. 

 

07.02 dodz.17.00 klasy 4-8- spotkanie z wychowawcą , 

podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, frekwencja, sprawy 

klasy 

06.02- godz.17.00 klasy 1-3- spotkanie z wychowawcą , 

podsumowanie osiągnięć edukacyjnych, frekwencja, sprawy 

klasy 

Przekazanie zagadnień do poprawy oraz sposobu nadrobienia 

braków przez osoby, które otrzymały oceny niedostateczne na 

1 półrocze. 

 

V. 

09.04- klasy 1-8- godz.17.00-19.00  konsultacje dla Rodziców- 

wszyscy nauczyciele 

 

 

VI.  

  

09.05 klasy 1-8 –godz17.00 – konsultacje dla rodziców oraz 

spotkanie z Rodzicami osób zagrożonych- przekazanie 

informacji oraz omówienie możliwości poprawy ocen                     

i uzyskania wsparcia od nauczycieli 
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VII. 

 

12.06- klasy 1-3 –godz17.00- zebranie podsumowujące rok 

szkolny 2018-19 

11.06- klasy 4-8- godz.17.00- zebranie podsumowujące rok 

szkolny 2018-19 

 

Proponowane dni wolne zgodnie z rozporządzeniem 

 

  

1.  14.04- egzamin 8-klasisty 

2.  15.04.2019-egzamin 8-klasisty 

3.  16.04.2019-egzamin 8-klasisty 

4.  01.03.2019-  50-lecie szkoły- uroczystość szkoły 

5. 02.11- piątek- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

6. 02.05- piątek –zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

7. 31.05- olimpiada specjalna, dzień Dziecka, memoriał J. 

Sędziaka 

8. 21.12- klasowe wigilie, jasełka- impreza szkolna 

 

 

Wystawianie ocen w roku szkolnym : 

 

I  półrocze-  08.01.2019 

 

Koniec roku szkolnego- 04.06.2019 

 

 

Zakończenie 1 pólrocza-18.01.2019 

Zakończenie roku szkolnego 2018-19-21.06.2019 

 

Egzamin ósmoklasisty- 14-17.04.2018r. 


