Opublikowany na stronie internetowej szkoły, w zakładce „dla rodziców”

HARMONOGRAM PRAC
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GŁOGOWIE
rok szkolny 2017/2018, semestr I
WRZESIEŃ
1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

04.09.2017 r. godz. 11.00

Zebranie z rodzicami uczniów




2.










Zapoznanie z programem wychowawczoprofilaktycznym
Zapoznanie z instrukcją obsługi dziennika
elektronicznego (rozdanie loginów i haseł)
zapoznanie z kalendarzem roku szk. 2017-2018
i terminami zebrań z rodzicami,
zapoznanie z WZO,
zapoznanie ze szkolnymi planami nauczania
zapoznanie z tematyką godzin wychowawczych,
ustalenie kontraktu określającego zasady współpracy
WYCHOWAWCA - UCZEŃ-RODZIC,
wybór tzw. „trójki klasowej” i delegata do Rady
Rodziców Szkoły
przedstawienie oferty ubezpieczenia
wpłaty na Radę Rodziców Szkoły
wychowawcy klas, w których odbędą się egzaminy
maturalne i egzaminy zawodowe, przedstawią
rodzicom procedury związane z egzaminami
zewnętrznymi

3. Zebranie delegatów do Rady Rodziców Szkoły z dyrektorem
szkoły w świetlicy szkolnej
4.
Wypełnienie dzienników
5. Rozkłady materiału,
programy pracy n-li wspomagających

12.09.2017 r.
Klasy I - godz. 16.00
Klasy starsze - godz. 16.30

18.09.2017 r. godz. 16.00
do 04.09.2017 r.
do 14.09.2017 r.

Rada Pedagogiczna
6.

7.




Omówienie Planu Nadzoru Pedagogicznego,
Zapoznanie z planem finansowym szkoły

Koniec „okresu ochronnego” dla uczniów klas I

8. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych przez uczniów
klas maturalnych
PAŹDZIERNIK
9.

Festiwal Nauki

14.09.2017 r.

29.09.2017 r.
do 30.09.2017 r.

10-12.10.2017 r.
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10. Święto Patrona Szkoły i uroczyste ślubowanie uczniów klas
pierwszych
11.

20.10.2017 r.
23.10.2017r.
( godz. 16.30)

Zebranie z rodzicami
LISTOPAD

12.

Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych, konsultacje
z nauczycielami uczącymi,
- poinformowanie o proponowanych ocenach śródrocznych

27.11.2017 r.
( godz. 16.30)

GRUDZIEŃ
13. Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych dla
uczniów klas maturalnych
14. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas
maturalnych
Zebranie z rodzicami, konsultacje z nauczycielami uczącymi,
15.
- poinformowanie o proponowanych ocenach śródrocznych
w klasach młodszych
16.
Zakończenie semestru I dla uczniów klas maturalnych
17.

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ
18. Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych w
klasach młodszych
19. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla uczniów klas
młodszych
20.
Zakończenie semestru I dla uczniów klas młodszych
Przekazanie sprawozdań z realizacji planów zespołów
21. przedmiotowych, biblioteki szkolnej, świetlicy, pedagogów,
pielęgniarki, szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa,
realizacji podstawy programowej i innych…
22.
Studniówka klas maturalnych
23. Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w semestrze I
roku szkolnego 2016 - 2017
24.
Ferie zimowe

20.12.2017 r.
21.12.2017 r.
18.12.2017 r.
(godz. 16.30)
22.12.2017 r.
23.12.2017 r. do 31.12.2018 r.

10.01.2018 r.
12.01.2018 r.
12.01.2018r.

12.01.2018 r.

styczeń 2018 r.
01.02.2018 r.
15.01.2018 r. - 28.01.2018 r.

