
 

HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ CKP W GRUBNIE 

w roku szkolnym 2019/2020 

SEMESTR I 

 

DATA WYDARZENIE ODPOWIEDZIALNY 
2.09.2019 r. 

poniedziałek 

9.00 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, 

rozdanie świadectw i nagród uczniom, którzy odbywali 

praktyki wakacyjne. 

 

Wychowawcy klas, dyrektor, 

wicedyrektor  

Do 12.09.2019 r. 

czwartek 

Przekazanie: 

- planów pracy zespołów przedmiotowych, biblioteki, 

pedagoga szkolnego itp. 

 

Nauczyciele 

12.09.2019 r. 

czwartek 

 godz. 15.15 

Rada Pedagogiczna -  zatwierdzenie i przyjęcie planów 

pracy szkoły, planu nadzoru pedagogicznego. 

 

Dyrektor 

 26.09.2019 r. 

czwartek 

 

16.00 – Uroczystość ślubowania i otrzęsiny klas I - 

sala gimnastyczna, zaraz po nich krótkie spotkanie  

dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych. 

 

17.00 - Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych, 

drugich i trzecich z wychowawcami w salach. 

 

17.00 - Spotkanie z rodzicami klas maturalnych z 

dyrekcją i wychowawcami klas w sali gimnastycznej, 

zaraz po nim spotkania w salach. 

 

18.00 – Spotkanie Rady Rodziców  

 

Dyrektor,  

wicedyrektor, 

wychowawcy klas  

Do 8.10. 2019 r. 

wtorek 

Przekazanie przez zespoły przedmiotowe 

 opracowanych analiz wyników egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodach 

 sesji letniej oraz egzaminów maturalnych 

 

Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

Do 15.10.2019 r. 

wtorek 

Przekazanie przez zespoły przedmiotowe 

 opracowanych programów naprawczych w 

wyznaczonych klasach. 

 

Przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

22.10.2019 r. 

wtorek 

godz. 15.15 

Rada podsumowująca wyniki egzaminów maturalnych 

oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodach. 

Dyrektor, wicedyrektor, 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

1.11.2019 r. 

piątek 

Dzień ustawowo wolny od pracy  

Wszystkich Świętych 

 

 

7.11.2019 r. 

czwartek 

godz. 16:00 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas Wychowawcy klas 

11.11.2019 r. 

poniedziałek 

Dzień ustawowo wolny od pracy  

Narodowe Święto Niepodległości 

 

 



 

Listopad/grudzień 

2019 r. 

Wg oddzielnego 

harmonogramu 

 

Próbne egzaminy maturalne 

 

Wicedyrektor, nauczyciele 

3.12.2019 r. 

wtorek 

 godz. 15.00 

Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną za 

I sem. roku szkolnego 2019/2020 

Zapoznanie uczniów z przewidywaną oceną 

semestralną oraz oceną z zachowania- obowiązkowe 

(Fakt ten odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym – 

obowiązkowo) 

 

Monitorują Wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

 

5.12.2019 r. 

czwartek 

 godz. 16.00 

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas 

(min. zapoznanie rodziców z przewidywanymi ocenami 

niedostatecznymi oraz z przewidywaną oceną 

semestralną z poszczególnych przedmiotów oraz z 

zachowania) 

 

Dyrektor, wychowawcy klas 

19.12.2019 r. 

czwartek 

 godz. 15.00 

Wystawienie ocen za I semestr roku szkolnego 

2019/2020 
Nauczyciele 

23.12.2019 r.-

31.12.2019 r. 

 

Zimowa przerwa świąteczna - dni wolne 

 

 

2.01.2019 r. 

czwartek 

Złożenie sprawozdań z działalności: zespołów 

przedmiotowych, kół zainteresowań, internatu, 

pedagoga szkolnego, samoocena nauczycieli,  

 

Wicedyrektor ds. 

dydaktycznych  

i wychowawczych,  

nauczyciele  

2.01.2019 r. 

czwartek 

  godz. 15.15 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr 

roku szkolnego 2019/2020 

 

Dyrektor 

6.01.2019 r. 

poniedziałek 

Dzień ustawowo wolny od pracy  

 Święto Trzech Króli  

 

 

8.01.2019 r.  

środa 

godz. 15.15 

Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 

2019/2020 

Przedstawienie przez przewodniczących zespołów 

przedmiotowych, opiekunów kół itp., sprawozdań z 

działalności wraz z wnioskami do dalszej pracy. 

 

Dyrektor, przewodniczący 

zespołów przedmiotowych, 

opiekunowie kół itp. 

 

Styczeń 2019 r. 

 

Żakinada 

 

Wychowawcy klas 

maturalnych 

 

Styczeń 2019 r. 

 

 

Studniówka 

 

 

 

27.01 - 7.02.2019 r. 

 

 

Ferie zimowe 

 

 


