Harmonogram i tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej
w roku szkolnym 2018/2019
L.p.

Termin

I.

31.08.2018

Sposoby realizacji
1.

Odpowiedzialny

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady A.Brocki

pedagogicznej
2.

Zatwierdzenie

porządku

obrad

rady

pedagogicznej
3.

Omówienie i przyjęcie do realizacji programu

rozwoju szkoły na rok szkolny 2018/19.
4.

Organizacja

roku

szkolnego

A.Brocki
2018/19-

zaopiniowanie i przyjęcie do realizacji
 Kalendarz pracy szkoły


W. Włodarczyk

Tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej i

spotkań z rodzicami


Przydział

W. Włodarczyk
zadań

dydaktyczno

–

wychowawczych i opiekuńczych oraz czynności
dodatkowych w tym powołanie liderów zespołów J.Cieszkowska
przedmiotowych

A. Dawidziuk



Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

A. Dawidziuk



Program wychowawczy

Dyrekcja szkoły



Program profilaktyki

Dyrekcja szkoły

1.

Omówienie

wyników

egzaminów

poprawkowych.
2.

Wstępne omówienie wyników egzaminów

potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
3.

Dyrekcja szkoły
Dyrekcja szkoły

Zapoznanie z priorytetami Mazowieckiego

Kuratora Oświaty.
4.

Sprawy różne.
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2.

7.09.2018

1.Zatwierdzenie

protokołu

z

poprzedniej

rady Dyrekcja Szkoły

pedagogicznej.
1.

Zatwierdzenie

porządku

obrad

rady

pedagogicznej
2.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

poświęcone wypełnianiu dokumentacji szkolnej w
programie Librus

3.

14.09.2018

1.Zatwierdzenie

protokołu

z

poprzedniej

rady Dyrekcja Szkoły

pedagogicznej.
2.Zatwierdzenie porządku obrad rady pedagogicznej
3.Szkoleniowe

zebranie

Rady

Pedagogicznej

poświęcone ocenie pracy i awansowi zawodowemu
nauczycieli w świetle nowych przepisów.

4.

Październik -

1.Zatwierdzenie

listopad 2018

pedagogicznej.

protokołu

z

poprzedniej

rady Dyrekcja szkoły

2.Zatwierdzenie porządku obrad rady pedagogicznej
3.Szkoleniowe

zebranie

Rady

Pedagogicznej-

Cyberprzemoc

5.

26.11.2018

1.

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady Dyrekcja szkoły

pedagogicznej
2.

Zatwierdzenie

porządku

obrad

rady

pedagogicznej
3.

Szczegółowa analiza wyników egzaminów

maturalnych

i

egzaminów

potwierdzających

kwalifikacje zawodowe.
4.

Dyskusja dotycząca uwarunkowań sukcesów i

2

porażek

egzaminów

zawodowych

maturalnych

młodzieży

ZSP

–

i

egzaminów

przygotowanie

programów naprawczych.
5.
6.

17.12.2018

Sprawy różne

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady Dyrekcja szkoły
pedagogicznej
2. Zatwierdzenie porządku obrad rady pedagogicznej
3. Przedstawienie

i

zatwierdzenie

klasyfikacji

uczniów klas maturalnych za I semestr roku
szkolnego.
4. Analiza

wyników

nauczania,

zachowania

i

frekwencji w poszczególnych typach szkół oraz
ustalenie wniosków zmierzających do ich poprawy w
następnym semestrze.
5. Zatwierdzenie programu naprawczego.
6. Dyskusja.
7. Sprawy różne
7.

14.01.2019

1. Zatwierdzenie

protokołu z poprzedniej rady Dyrekcja szkoły

pedagogicznej
2. Zatwierdzenie porządku obrad rady pedagogicznej
3. Przedstawienie

i

zatwierdzenie

klasyfikacji

uczniów za I semestr roku szkolnego
4. Analiza

wyników

nauczania,

zachowania

i

frekwencji w poszczególnych typach szkół oraz
ustalenie wniosków zmierzających do ich poprawy w
następnym semestrze.
5. Zatwierdzenie programu naprawczego.

Przewodniczący

6. Informacja Rady Rodziców o realizacji planu Rady Rodziców

finansowego w 2018roku i prezentacja założeń na
rok 2019.
7. Dyskusja
8. Sprawy różne
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8.

15.04.2019

1.

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady

Dyrekcja szkoły

pedagogicznej
2.

Zatwierdzenie

porządku

obrad

rady

pedagogicznej
3.

Analiza śródokresowych wyników nauczania i

wychowania
4.

Przedstawienie i zatwierdzenie klasyfikacji

końcowej klas maturalnych – analiza wyników w
nauce i zachowaniu, wyciągnięcie wniosków
5.

Analiza realizacji planu pracy dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej szkoły

9.

17.06.2019

6.

Dyskusja

7.

Sprawy różne

1.

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady Dyrekcja szkoły

pedagogicznej
2.

Zatwierdzenie

porządku

obrad

rady

pedagogicznej
3.

Przedstawienie i zatwierdzenie klasyfikacji

końcoworocznej i promocji – analiza wyników w
nauce i zachowaniu, wyciągnięcie wniosków
4.

Przedstawienie

raportu

z

ewaluacji

wewnętrznej.

10.

24.06.2019

5.

Dyskusja

6.

Sprawy różne

1.

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej rady Dyrekcja szkoły

pedagogicznej
2.

Zatwierdzenie

porządku

obrad

rady Pedagog Szkolny

pedagogicznej
3.

Liderzy zespołów

Omówienie wyników pracy dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły
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4.

Złożenie sprawozdań z pracy dydaktycznej,

wychowawczej
uwzględnieniem

i

opiekuńczej
analizy

szkoły

realizacji

(

z

programów

naprawczych)
5.

Dyskusja

6.

Sprawy różne.
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