KALENDARZ PRACY SZKOŁY
rok szkolny 2015/2016
semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 – 31.01.2015)
semestr II – 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów,
14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki),
Razem – 38 tygodni.

Wrzesień 2015
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015 r.
Msza św. – godz. 8.00 Apel – godz.9.00

Pierwszy wtorek miesiąca
Spotkanie rodziców z wychowawcami -wywiadówka informacyjna dla wszystkich
klas ( I GA ) oraz klas zdających egzaminy zewnętrzne: gimnazjalny (III GA i B),
maturalny i zawodowy ( III TI i IV TIS). Zapoznanie rodziców z systemami oceniania,
wymaganiami edukacyjnymi.Informacje dotyczące procedury przeprowadzania
matury, egzaminu zawodowego oraz egzaminu gimnazjalnego, możliwości
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów zewnętrznych,nowych
aktów prawnychi MEN.

8 września 2015 r.
godz. 1700

Przyjęcie wniosków od nauczycieli o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu
zawodowego. Przydzielenie opiekunów stażu dla nauczycieli.

do 14 września 2015 r.

Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016.

do 20 września 2015 r.

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły dla Rady
Pedagogicznej.

do 20 września 2015 r.

Przedstawienie planów rozwoju zawodowego przez nauczycieli, zatwierdzenie przez
dyrektora szkoły.

do 20 września 2015 r.
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Przyjęcie pisemnych deklaracji z którego języka obcego uczniowie będą zdawać egzamin
gimnazjalny.
Przygotowanie i oddanie planów dydaktycznych (wynikowych) przez nauczycieli.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
Przedstawienie radzie pedagogicznej programu poprawy efektywności kształcenia w
gimnazjum
Udostępnienie uczniom listy tematów na egzamin ustny z języka polskiego.
Składanie przez uczniów klas maturalnych deklaracji przystąpienia do matury.
Zebranie danych do SIO - System Informacji Oświatowej

do 30 września 2014 r.
do 20 września 2015 r.
20 września 2015 r.
do 28.09.2015 r
do 30 września 2015 r.
do 30 września 2015 r.
do 10 września 2015 r. i do 30 września 2015 r.

Październik 2015
Pierwszy wtorek miesiąca
Spotkania z rodzicami
Obchody Dnia Edukacji Narodowej - uroczysty apel
Ustalić spis uczniów ze specyficznymi trudnościami przystępujących do egzaminu
gimnazjalnego.

6 października 2015 r.
godz. 17.00 -18.00
14 października 2015 r.
15 października 2015 r.

Listopad 2015
Wszystkich Świętych
Pierwszy wtorek miesiąca
Spotkanie z rodzicami
Próbny egzamin gimnazjalny z GWO
Konkursy dla szkół podstawowych z rejonu
Narodowe Święto Niepodległości - w szkole - apel
- uczestnictwo przedstawicieli nauczycieli i uczniów w uroczystościach gminnych
Obchody Dnia Niepodległości
Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez radę pedagogiczną
dostosowaniach na egzaminie.
Przyjęcie na piśmie od rodziców uczniów o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowan
wskazanych przez radę pedagogiczną
Przekazanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego

1 listopada 2015 r.
3 listopada 2015 r. godz. 17.00 -18.00
Termin do ustalenia
Termin do ustalenia KO
10 listopada 2015 r.
11 listopada 2015 r.
20 listopada 2015 r.
24 listopada 2015 r.
do 30 listopada 2015 r.
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Grudzień 2015
Próbny egzamin gimnazjalny z „Operon”

8,9,10 grudnia 2015 r.

Pierwszy wtorek miesiąca - wyjątkowo - 15 grudnia 2015r.
Spotkania z rodzicami.
Poinformowanie uczniów i rodziców o ocenach niedostatecznych - „zagrożeniach”
z poszczególnych przedmiotów.

15 grudnia 2015 r. godz. 17.00

Złożenie deklaracji przez uczniów zdających "stary" egzamin zawodowy w sesji wiosennej

do 20 grudnia 2015 r

Powołanie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej do klas I na rok szkolny
2015/2016
Zebranie deklaracji od uczniów o przystąpieniu do egzaminu zawodowego.
Uroczysty apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Poinformowanie uczniów o przewidywanych wszystkich ocenach na semestr I
Przyjęcie deklaracji ostatecznych o przystąpieniu do egzaminu zawodowego przez
uczniów klas maturalnych
Zimowa przerwa świąteczna

grudzień 2015 r.
do 18 grudnia 2015 r.
22 grudnia 2015 r.
do 18 grudnia 2015 r.
20 grudnia 2015 r.
od 23 grudnia 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

Styczeń 2016
Studniówka
EGZAMIN ZAWODOWY
Wystawienie ocen na semestr I
Posiedzenie Rady Pedagogicznej - Klasyfikacja uczniów - semestr I
Spotkanie z rodzicami – wywiadówka – podsumowanie semestru I – go.
Zakończenie semestru I
Powołanie zastępców Przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie
maturalnym, zawodowym i gimnazjalnym
Przyjęcie deklaracji ostatecznych o przystąpieniu do egzaminu zawodowego „nowa
podstawa”

termin określą wychowawcy klas maturalnych
14 stycznia 2016 roku godz. 10.00 część pisemna
22 stycznia 2016 r.
26 stycznia 2016 r. godz. 15.45
27 stycznia 2016 r.
31 stycznia 2016 r.

Ferie zimowe

1 - 14 lutego 2016 r.

15 stycznia 2016 r.
25 stycznia 2016 r.
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Luty 2016
Rozpoczęcie semestru II
Przyjęcie deklaracji ostatecznych o przystąpieniu do matury przez uczniów klas
maturalnych

15 lutego 2016 r.
7 lutego 2016 r.

Posiedzenia zespołów rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły w I semestrze

luty 2016 r.
( dokładne daty i godziny ustalą liderzy zespołów)

Rada Pedagogiczna – podsumowanie pracy szkoły – semestr I. Powołanie zespołów
nadzorujących sprawdzian i egzamin gimnazjalny.

16 lutego 2016 r. godz.15.45

Marzec 2016
Pierwszy wtorek miesiąca
Spotkanie z rodzicami - powtórne poinformowanie rodziców o procedurach
egzaminów zewnętrznych: egzamin maturalny, gimnazjalny, zawodowy
Powołanie zespołów nadzorujących pisemny egzamin maturalny
Wystawienie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas maturalnych.
Powiadomienie rodziców uczniów klas maturalnych o grożących ocenach
niedostatecznych.
Wiosenna przerwa świąteczna

2 marca 2016 r. godz. 17.00 -18.00
4 marca 2016 r.
23 marca 2016 r.
24 -29 marca 2016 r.

Kwiecień 2016
Próbny egzamin zawodowy
Pierwszy wtorek miesiąca
Sprawdzian w szkole podstawowej
Powołanie zespołów nadzorujących pisemny egzamin maturalny
Powołanie komisji na egzamin zawodowy.
Poinformowanie uczniów o przewidywanych wszystkich ocenach rocznych dla uczniów
klas maturalnych
Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych.
Rada Klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych.Szkolenie zespolów nadzorujących
egzamin maturalny, zawodowy

kwiecień 2016 r.
( dokładne daty i godziny ustalą nauczyciele przedmiotów
zawodowych)
06 kwietnia 2016 r.
godz. 17.00
05 kwietnia 2016 r.
kwiecień 2016 r.
kwiecień 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
22 kwietnia 2016 r.
26 kwietnia 2016 r.

4

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Część humanistyczna : 18 kwietnia 2016 r.
Część matematyczno-przyrodnicza:
19 kwietnia 2016 r.
Język obcy nowożytny: 20kwietnia 2016 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dla uczniów klas maturalnych — apel , wręczenie nagród
dla uczniów i listów gratulacyjnych dla rodziców.

29kwietnia 2016 r., godz. 12.00

Maj 2016 r
Praktyki zawodowe dla klasy : III Technikum Informatycznego,

4 tygodnie
od 02-27 maja. 2016 r.

Pierwszy wtorek miesiąca - Wystawienie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów
dla uczniów klas kończących zajęcia 26 czerwca 2015 r. Poinformowanie uczniów i
rodziców o ocenach niedostatecznych - „zagrożeniach” z poszczególnych
przedmiotów.

24 maja 2016 r., godz. 17.00

EGZAMIN MATURALNY

4 – 27 maja 2016 r.

Czerwiec 2016
Dzień Dziecka
Przyjęcie przez dyrektora szkoły sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego
nauczycieli.
Wystawienie rocznych ocen dla uczniów.
Rada Klasyfikacyjna Roczna

1 czerwca 2016 r.
15 czerwca 20 16 r.
17 czerwca 2016 r.
21 czerwca 2016 r., godz. 15.45
17 czerwca 2016 roku godz. 10.00 część pisemna

EGZAMIN ZAWODOWY
Bal gimnazjalny.

czerwiec 2016 r. - dokładny termin ustalą wychowawcy klas wraz
z rodzicami

Uroczyste pożegnanie absolwentów klas III gimnazjum.
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016.

24 czerwca 2016 r.
godz. 9.00 - Msza Św.
godz. 10.15 - apel kończący rok szkolny 2015/2016
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Podsumowanie pracy poszczególnych zespołów w roku szkolnym 2015/2016:
zespół d/s wychowawczych – wszyscy nauczyciele, od godz. 8.00 – 9.45,nauczycieli
przedmiotów ogólnokształcących, od godz. 10.00 - 11.00,nauczycieli uczących w
gimnazjum, od godz. 11.15 - 12.00,nauczycieli przedmiotów zawodowych, od godz.
12.15.
Oddanie do dyrektora szkoły sprawozdań z pracy poszczególnych zespołów wraz z
wnioskami do dalszej pracy oraz sprawozdań z poszczególnych agend pracy szkoły –
forma papierowa i elektroniczna
Egzaminy poprawkowe
Matura poprawkowa
Rada klasyfikacyjna
Rada Podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2014/2015 oraz
rozpoczynająca rok szkolny 2015/2016
Prace komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej

27 czerwca 2016 r.

do 4 lipca 2016 r.
22-26 sierpnia 2016 r.
22-26 sierpnia 2016r.
29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00
29 sierpnia 2016 r., godz. 9.30
wg harmonogramu

Smolnica, 30 sierpnia 2015 r.
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