Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół w Lubawie
Nr 4/2018/2019 z dnia 24.08.2018 r.

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Kalendarz roku szkolnego
a. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych- 3 września 2018 r., godz. 9.00
klasy pierwsze i godz. 10.30 klasy pozostałe.
b. zimowa przerwa świąteczna- 23-31 grudnia 2018 r.,
c. ferie zimowe- 21 stycznia- 3 lutego 2019 r.,
d. wiosenna przerwa świąteczna- 18 kwietnia-23 kwietnia 2019 r.,
e. zakończenie zajęć w klasach maturalnych- 26 kwietnia 2019 r.,
f. egzamin maturalny- zgodnie z ustaleniami dyrektora CKE,
g. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- zgodnie z ustaleniami dyrektora
CKE,
h. zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych- 21 czerwca 2019 r.,
i. ferie letnie- 22 czerwca-31 sierpnia 2019 r.,
2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych: ustalone na podstawie § 5 ust. 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego:
a)

dni przypadające między dniami wolnymi od pracy:

- 02.11.2018 r. (piątek),
- 02.05.2019 r. (czwartek),
b)

dni w czasie których odbywają się egzaminy maturalne w Zespole Szkół:

- 06.05.2019 r. ( poniedziałek)- j. polski,
- 07.05.2019 r. (wtorek)- matematyka,
- 08.05.2019 r. (środa)- j. angielski.
3. Rady Pedagogiczne- klasyfikacyjne:
Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne odbędą się w następujących terminach:
a. śródroczna- 16 stycznia 2019 r. (środa),
b. maturalna- 24 kwietnia 2019 r. (środa),
c. końcowa- 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek),
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d. podsumowująca- 27 czerwca 2019 r. (czwartek).
4. Rady Pedagogiczne inne- wg potrzeb; Członkowie Rady Pedagogicznej o terminach
będą powiadamiani na 7 dni przed planowanym zebraniem-zgodnie z Regulaminem Rady
Pedagogicznej.
5. Terminy wystawiania ocen:
a. oceny śródroczne- do 9 stycznia 2019 r.,
b. maturalne- do 9 kwietnia 2019 r.,
c. końcowe- do 10 czerwca 2019 r.
6. Wywiadówki:
a. 15 września 2018 r. (sobota) - klasy pierwsze,
b. 29 września 2018 r. (sobota)- wszystkie pozostałe klasy,
c. 17 i 24 listopada 2018 r. (sobota)-wszystkie klasy wg wykazu,
d. 12 stycznia 2019 r. (sobota)- wszystkie klasy wg wykazu,
e. 6 i 13 kwietnia 2019 r. (sobota)- wszystkie klasy wg wykazu,
f. 8 czerwca 2019 r. (sobota)- wszystkie klasy (oprócz maturalnych) wg wykazu.
7. Jednostki organizacyjne szkoły pracują wg planów złożonych do Dyrektora Szkoły:
a. Warsztaty Szkolne- odpowiedzialny za realizację jest Pan Krzysztof Krawiecki,
b. Internat- odpowiedzialna za realizację jest Pani Joanna Wrońska,
c. Pedagog szkolny- odpowiedzialna za realizację jest Pani Beata Pańczak,
d. Samorząd Uczniowski- odpowiedzialna za realizację jest Pani Małgorzata
Ewertowska,
e. Biblioteka Szkolna- odpowiedzialne za realizację są Panie: Monika Chylińska
i Magdalena Miszczak,
f. Doradztwo zawodowe- odpowiedzialne za realizację są Panie: Monika Chylińska
i Iwona Krawiecka
i składają sprawozdania z działalności do Dyrektora Szkoły oraz prezentują je na
Radzie Pedagogicznej 2 razy do roku.
8. Komisje Rady Pedagogicznej pracują wg planów złożonych do Dyrektora Szkoły
oraz zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej składają sprawozdania ze swojej
działalności Radzie Pedagogicznej 2 razy do roku:
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1.

ds.

ewaluowania

i

modyfikowania

szkolnego

Programu

wychowawczo-

profilaktycznego,
2.

ds. ewaluacji wewnętrznej,

3.

ds. opracowywania i modyfikowania Statutu Zespołu Szkół w Lubawie oraz

dokumentów wewnętrznych Zespołu Szkół w Lubawie,
4.

ds. uroczystości szkolnych,

5.

ds. promocji szkoły,

6.

ds. doskonalenia i samokształcenia nauczycieli,

7.

ds. współpracy z rodzicami,

8.

ds. dydaktyczno- wychowawczych w klasie,

9.

Przedmiotów Zawodowych i Praktycznej Nauki Zawodu,

10.

Języka Polskiego,

11.

Historii i WOS,

12.

Przedmiotów Matematyczno- Przyrodniczych,

13.

Języków Obcych,

14.

Wychowania Fizycznego,

9. Ewakuacja

próbna

w

Zespole

Szkół

w

Lubawie

odbędzie

się

4 i 5 października 2018 r.
10. Kalendarz uroczystości szkolnych:
TERMIN
WRZESIEŃ 2018

WYDARZENIE
Uroczyste Rozpoczęcie
Roku Szkolnego
2018/2019
Dzień Edukacji Narodowej

PAŹDZIERNIK 2018

LISTOPAD 2018

GRUDZIEŃ 2018

Ślubowanie klas
pierwszych
Konferencja dot.
doradztwa zawodowego
Uroczystość inspirowana
Dniem Wszystkich
Świętych
Uroczystość z okazji Dnia
Niepodległościpowiatowe
Mikołajki

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Dyrektor Szkoły
Członkowie Komisji do spraw
uroczystości szkolnych,
H.Wyżlic
Samorząd uczniowski
Panie: M.Chylińska, I.Krawiecka,
M.Jakubowska, A.Wiśniewska
H. Dembicka- Łasecka, A. Zawadzka
Członkowie Komisji do spraw
uroczystości szkolnych
Samorząd Uczniowski+ opiekun
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Festyn Zawodoznawczy
7 grudzień 2018 r.

LUTY 2019

Spotkanie świątecznonoworoczne
Wigilie Klasowe
Walentynki
Rekolekcje Wielkopostne

MARZEC 2019

Akademia poświęcona
„Żołnierzom wyklętym”

KWIECIEŃ 2019

Pożegnanie maturzystów
Uroczystość z okazji
uchwalenia Konstytucji 3
Maja

MAJ 2019

CZERWIEC 2019

po zakończeniu prac
remontowych i zakupieniu
sprzętu-termin ustalony
odrębnie
po zakończeniu prac
budowlanych- termin ustalony
odrębnie

11.

Komisja ds. promocji szkoły +Cech
Rzemieślników i Przedsiębiorców w
Lubawie
H. Dembicka – Łasecka
A. Zawadzka, H.Wyżlic
Wychowawcy klas
Samorząd Uczniowski + opiekun
Katecheta, Księża + wychowawcy
Członkowie Komisji do spraw
uroczystości szkolnych +
Komisja Historii i WOS
Wychowawcy klas przedostatnich
Komisja ds. uroczystości szkolnych

Festyn szkolny

Komisja ds. uroczystości szkolnych+
Komisja ds. promocji szkoły + wszyscy
nauczyciele

Uroczyste zakończenie
Roku Szkolnego
2018/2019

Dyrektor Szkoły

Oddanie do użytku
pracowni elektrycznej na
ul. Kupnera

Dyrektor Szkoły+ nauczyciele
przedmiotów elektrycznych

Oddanie do użytku boiska
szkolnego

Dyrektor Szkoły+ komisja ds.
uroczystości szkolnych+ komisja ds.
promocji szkoły

Realizacja planu naprawczego:

TERMIN

ZADANIE
Wypełnienie przez uczniów wszystkich klas
pierwszych
arkusza
diagnozującego
możliwości, potrzeby rozwojowe oraz
sytuację społeczną każdego z uczniów,
2. Wypełnienie przez uczniów wszystkich klas
arkusza diagnozującego zainteresowania i
chęci
uczestniczenia
w
zajęciach
pozalekcyjnych.
3. Wypełnienie przez uczniów i rodziców
ankiet nt. powodów , które uniemożliwiają
udział w zajęciach pozalekcyjnych- tylko w
odniesieniu do BSI i ZSZ
Przeprowadzenie dla wszystkich uczniów klas
pierwszych zajęć w zakresie stylów uczenia się
Przeprowadzenie dla wszystkich uczniów klas
pierwszych testu diagnozującego preferowane
sposoby uczenia się każdego z uczniów oraz typy
inteligencji

OSOBA/YODPOWIEDZIALNA/E

1.

wrzesień
2018

październik
2018

Wychowawcy klas pierwszych+
komisja ds. ewaluacji wewnętrznej

Pedagog szkolny
Wychowawcy klas pierwszych+
komisja ds. ewaluacji wewnętrznej
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listopad
2018

marzec
2019
sierpień
2019

Wypełnienie przez rodziców uczniów wszystkich
klas pierwszych arkusza dot. przyczyn
nieuczestniczenia
uczniów
w
zajęciach
pozalekcyjnych, oczekiwań rodziców wobec
szkoły, potrzeb edukacyjnych uczniów oraz
wypracowanych sposobów motywowania do
nauki.
Przeprowadzenie badań socjometrycznych we
wszystkich klasach pierwszych
Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i
rodziców ankiety podsumowującej realizacje
programu naprawczego.

Wychowawcy klas pierwszych+
komisja ds. ewaluacji wewnętrznej

Wychowawcy klas pierwszych
Wychowawcy klas pierwszych+
komisja ds. ewaluacji wewnętrznej

5

