Lp.

Termin

Typ
posiedzenia

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze
w roku szkolnym 2016/17
Główne zagadnienia

1. 131. 08.2016 r.

organizacyjnoinformacyjne,

Organizacja pracy w roku szkolnym 16/17:
Harmonogram działań sierpień-wrzesień
Kalendarz roku szkolnego 2016/17.
Dane do bilansu godzin na rok szkolny 2016/17.
Zatwierdzenie harmonogramu Rad Pedagogicznych.
Zatwierdzenie przydziałów dydaktycznych na rok szkolny 16/17.
Zatwierdzenie rozkładu zajęć lekcyjnych.
Zatwierdzenie kalendarza spotkań z rodzicami.
Informacje z narady dyrektorów z Lubuskim Kuratorem Oświaty,
kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2016/17. Najważniejsze zmiany w roku szk. 2016/17
Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych
Procedury związane z nowym wyposażeniem sal
Indywidualny tok nauki, indywidualne nauczanie, spełnianie
obowiązku nauki poza szkołą.
Propozycje dodatkowych obowiązków w ramach 40 godz. pracy

2. 301. 09. 2016

programującoorganizujące

Zatwierdzenie kalendarza imprez szkolnych na rok 2016/17.
Zatwierdzenie planów pracy zespołów przedmiotowych na
rok szkolny 2016/2017.
Zatwierdzenie planu zajęć pozalekcyjnych i konsultacji
indywidualnych.
Omówienie ankiety ewaluacyjnej po obozie integracyjnym,
przedstawienie przez wychowawców informacji o zespołach
klas pierwszych.
Zatwierdzenie propozycji do planu ewaluacji wewnętrznej na
rok szkolny 2016/17.
Informacje Szkolnego Centrum Pomocy na temat uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniów z opiniami
psychologiczno-pedagogicznymi.
Propozycje do WDN
Powołanie do zespołów zadaniowych

środa

Odpowiedzialni/ uwagi
E. Habich E. Jarmołowska
K. Burakowska

E. Habich , E. Jarmołowska,
K. Burakowska, przewodniczący
zespołów wychowawczych,
zadaniowych, przewodniczący
Szkolnego Centrum Pomocy
Pedagogiczno-Psychologicznej,

2
3. 420.09. 2016
. wtorek

Plan nadzoru pedagogicznego i hospitacji na rok szkolny
2016/17.
Wnioski z analizy „Matura 2016”.
Zatwierdzenie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia
Zatwierdzenie planu pracy zespołów wychowawczych
Zatwierdzenie planu pracy zespołów zadaniowych
Zatwierdzenie planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
Ewa Jarmołowska

4. 514.10. 2016 r.
. piątek

Szkoleniowopodsumowujące

5. 620.12. 2016 r.
. wtorek

klasyfikacyjne

Klasyfikacja klas III
Analiza i omówienie wyników matury próbnej.

Wychowawcy klas III,
E. Jarmołowska,
przewodniczący zespołów
przedmiotowych

6. 717. 01. 2017 r.
. wtorek

klasyfikacyjne

Klasyfikacja klas I, II

Wychowawcy klas I, II
E. Jarmołowska

7. 724. 01.2017r.
. wtorek

podsumowujące

Analiza i ocena wyników dydaktycznych za I semestr.
Analiza i ocena realizacji programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły.
Sprawozdania z pracy przewodniczących zespołów
przedmiotowych i wychowawczych.
Sprawozdania z pracy opiekuna Samorządu Uczniowskiego
i opiekunów działających organizacji.
Sprawozdanie z pracy pedagoga, psychologa, doradcy
zawodowego.
Wnioski z nadzoru pedagogicznego.

E. Habich, E. Jarmołowska
K. Burakowska,
pedagog, psycholog, doradca
zawodowy, przewodniczący
zespołów, opiekunowie
organizacji, samorządu
szkolnego.

8. 828.03. 2017 r.

szkoleniowe

Podsumowanie i analiza wyników maturalnych 2016

E. Habich J Jakuczun-Kubicka,
A. Grzybowska –Wywiał
J Bieniecki

wtorek

9. 924. 04. 2017 r.
poniedziałek

klasyfikacyjne

Klasyfikacja końcoworoczna klas III.
Omówienie stanu przygotowań do egzaminu maturalnego 2017.
Szkolenie komisji nadzorujących i egzaminacyjnych.
Omówienie zakończenia roku szkolnego dla klas III.

wychowawcy klas III,
E. Habich, E. Jarmołowska,
K. Burakowska.

3
Firma zewnętrzna

10. 23.05.2017
wtorek
11. 120. 06. 2017 r.
0wtorek

szkoleniowe
klasyfikacyjne

Klasyfikacja końcoworoczna klas I i II.
Omówienie zakończenia roku szkolnego dla klas I i II.

wychowawcy klas I i II,
E. Jarmołowska, K. Burakowska

12. 127. 06. 2017 r.
1wtorek

Podsumowujące

Analiza i ocena wyników dydaktycznych za rok szk. 2016/17.
Analiza i ocena realizacji programu wychowawczo-opiekuńczego
szkoły.
Analiza i ocena realizacji programu profilaktycznego.
Sprawozdania przewodniczących zespołów wychowawczych,
zadaniowych i przedmiotowych, opiekunów organizacji,
warsztatów, kół zainteresowań, sekcji sportowych.
Sprawozdanie z programu „Olimpijczyk”
Wnioski do pracy na rok szkolny 2017/18.
Podsumowanie planu ewaluacji wewnętrznej
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

E Habich , E. Jarmołowska,
K. Burakowska
Pedagog, psycholog, doradca
zawodowy, przewodniczący
zespołów, opiekunowie
organizacji, samorządu
szkolnego, nauczyciel biblioteki
szkolnej, koordynator olimpiad

