
Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej 

I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze 

w roku szkolnym 2018/19 

Lp. Termin Typ 

posiedzenia 

Główne zagadnienia Odpowiedzialni/ uwagi 

1. 1

  

29. 08.2018 r.  

środa 

 

 

Informacyjno-

szkoleniowe 

 

Omówienie zmian w prawie oświatowym od 1.09.2018 r ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

 wycieczek szkolnych 

 druków szkolnych 

 awansu zawodowego nauczycieli 

 ZFŚS 

 nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy 

 ocena pracy nauczyciela 

Wypracowanie wskaźników oceny pracy  
                                  

 

E. Habich  K. Burakowska  

 

 

2.  31. 08. 2018 r. 

czwartek 

Organizacyjno-

programujące 

Organizacja pracy w roku szkolnym 18/19: 

 Kalendarz roku szkolnego 2018/19. 

 Dane do bilansu godzin na rok szkolny 2018/19. 

 Zatwierdzenie harmonogramu Rad Pedagogicznych. 

 Zatwierdzenie przydziałów dydaktycznych na rok szkolny 18/19. 

 Zatwierdzenie rozkładu zajęć lekcyjnych.  

 Kalendarz i harmonogram  spotkań z rodzicami. 

 Informacje z narady dyrektorów z Lubuskim Kuratorem Oświaty, 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2018/19.  

 Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych 

 Indywidualny tok nauki. 

 Propozycje dodatkowych obowiązków. 

 Zatwierdzenie planów pracy zespołów przedmiotowych na rok 

szkolny 2018/2019. 

 Plan wychowawczo-profilaktyczny 

 Wstępne wyniki matur 2018 

 Plan nadzoru pedagogicznego 

 

E. Habich  E. Jarmołowska                         

K. Burakowska  

 

3.  25. 09. 2018 

wtorek 

Organizacyjno-

programujące 
 Zatwierdzenie planów wychowawczych 

 Zatwierdzenie planu wycieczek 

 Zatwierdzenie regulaminu oceny pracy nauczycieli I LO w Zielonej 

Górze 

 Zatwierdzenie Kodeksu Etyki Nauczycieli I LO 

 K. Burakowska , przewodniczący 

zespołów wychowawczych, 

przedmiotowych, Szkolne 

Centrum Pomocy Pedagogiczno-

Psychologicznej 
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 Uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi  

 Plan działań promujących szkołę 

 Zajęcia pozalekcyjne, konsultacje indywidualne 

 Plan współpracy z innymi szkołami i uczelniami 

 Zatwierdzenie kalendarza imprez na rok szkolny 2018/19 

 Zatwierdzenie propozycji do planu ewaluacji wewnętrznej na rok 

szkolny 2017/18. 

 Omówienie ankiety ewaluacyjnej po obozie integracyjnym, 

przedstawienie przez wychowawców informacji o zespołach klas 

pierwszych. 

 

4.  09. 10. 2018 

wtorek 

 

programująco- 

organizujące 

 

 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. Raport –Matura 

2018 w I LO 

 Jubileusz 70-lecia szkoły  

 

E Jarmołowska, przewodniczący 

zespołów przedmiotowych 

E Habich, K Burakowska 

5. 3 26, 27, 28 11. 

2018 

poniedziałek, 

wtorek, środa. 

 

Szkoleniowo- 

programujące 
 Liceum czteroletnie – nowa siatka godzin. 

 Doradztwo zawodowe- szkolenie dla wychowawców „Kariera na 

maksa” Kompetencje kluczowe XXI wieku w oczekiwaniach  

pracodawców 

 Projekt „ Moja Europa” Moduł II (prawa człowieka) 

 Projekt „ Moja Europa” Moduł III (programy europejskie 

adresowane do młodzieży, Erasmus +) 

 

 

E. Habich 

Szkolenie zewnętrzne Ośrodek 

Rozwoju kompetencji 

Regionalna Komisja Europejska 

6. 4

. 

18. 12. 2018 

wtorek 

 

 

klasyfikacyjne 

 
 Klasyfikacja klas III 

 Analiza i omówienie wyników matury próbnej. 

 

Wychowawcy klas III, 

E. Jarmołowska, 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych 

 

7. 6

. 

8. 01. 2019  

wtorek 

klasyfikacyjne 

 
 Klasyfikacja klas I, II 

 

Wychowawcy klas I, II 

E. Jarmołowska 

8.    01. 2019 szkoleniowe  Projekt „ Moja Europa” Moduł I (przeciwdziałanie dyskryminacji, 

mowie nienawiści, przemocy rówieśniczej w szkole i w Internecie) 

Regionalna Komisja Europejska 

9.  Maj 2019 Szkoleniowo- 

programujące 
 Statut liceum czteroletniego 

 Podstawa programowa – dokumentacja dydaktyczna , planowanie 

pracy w czteroletnim liceum 

 Siatka godzin w czteroletnim liceum 

Ewa Habich, Ewa Jarmołowska, 

Krystyna Burakowska, 

przewodniczący zespołów 

przedmiotowych, 

wychowawczych, zadaniowych 
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10. 7
. 

29. 01. 2019  

wtorek 

podsumowujące  Analiza i ocena wyników dydaktycznych za  I semestr. 

 Analiza i ocena realizacji programu wychowawczo- 

profilaktycznego 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.  

 

11. 9 16. 04. 2019  

wtorek 

klasyfikacyjne 

 

 

 Klasyfikacja końcoworoczna klas III. 

 Omówienie stanu przygotowań do egzaminu maturalnego 2019. 

 Szkolenie komisji nadzorujących  i egzaminacyjnych. 

 Omówienie zakończenia roku szkolnego dla klas III. 

 

wychowawcy klas III,  

E. Habich, E. Jarmołowska, 

K. Burakowska. 

           

12. 1
0 

17. 06. 2019   

poniedziałek 

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 

 

 

13. 1
1 

25.  06. 2019 

wtorek 

podsumowujące 

 

 

 Ewaluacja wewnętrzna wybranych obszarów pracy szkoły M Wyciszkiewicz- Zespół ds. 

ewaluacji 

14.  27.06. 2019 podsumowujące 

 
 Analiza i ocena wyników dydaktycznych za  rok szk. 2018/19. 

 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 2019/20. 

 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 

 

 


