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       KALENDARZ PRACY 

RADY PEDAGOGICZNEJ 

UNIWERSYTECKIEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO  

W CHORZOWIE 

w roku szkolnym 2020/2021 

 
L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE TERMIN 

     1. Sierpniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej: 

- omówienie wytycznych do pracy dydaktyczno – wychowawczej, 

- omówienie wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora w 

ubiegłym roku szkolnym, 

- sformułowanie zadań uwzględniających wnioski z nadzoru pedagogicznego, 

- wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe 

uczelnie, 

- zatwierdzenie rocznego planu rozwoju szkoły, planu wychowania zdrowotnego oraz 

harmonogramów pracy szkoły, przydziału czynności dla nauczycieli, tygodniowego 

rozkładu zajęć, 

- omówienie i aktualizacja programu wychowawczego-profilkatycznego w oparciu o 

wnioski z poprzednich lat, 

- organizacja nowego roku szkolnego, 

- szkolenie z wykorzystania platform edukacyjnych w zdalnym nauczaniu 

28.08.2020 

2. Konferencja analityczna: 

- analiza wyników egzaminu maturalnego w 2020 roku 
24.09.2020 

3. Śródsemestralna konferencja Rady Pedagogicznej: 

- szkolenie Rady Pedagogicznej 
12.11.2020 

4. Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze 28.01.2021 

5. Konferencja analityczna: 

- analiza wyników nauczania i wychowania za I semestr, 

- analiza realizacji planu pracy i wytyczne do pracy na II semestr, 

- analiza realizacji podstawy programowej, 

- referat szkoleniowy 

04.02.2021 

6. Konferencja szkoleniowa: 

- procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 

 

25.03.2021 

7. Śródsemestralna konferencja Rady Pedagogicznej: 

- klasyfikacja uczniów klas III LO, 

- szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (Przedmiotowych Zespołów 

Egzaminacyjnych i Zespołów Nadzorujących egzamin maturalny) 

 

         29.04.2021 

8. Konferencja klasyfikacyjna klas I  i II Liceum 22.06.2021 

9. Konferencja analityczna Rady Pedagogicznej: 

- ocena realizacji planu rozwoju szkoły oraz podsumowanie wyników pracy 

dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej, 

- ocena wyników ustnej części egzaminów maturalnych oraz wyników egzaminu 

gimnazjalnego, 

- analiza realizacji podstawy programowej, 

- wnioski do planu pracy na rok szkolny 2019/2020 

29.06.2021 

10. Sierpniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej. 26.08.2021 

 

Inne formy pracy Rady Pedagogicznej nieujęte w kalendarzu: 

- konferencje szkoleniowe prowadzone przez edukatorów zewnętrznych oraz w ramach wewnątrzszkolnego 

doskonalenia nauczycieli; 

- spotkania przewodniczących zespołów przedmiotowych  (co najmnie dwa razy w roku); 

- obowiązkowe spotkania zespołów przedmiotowych (raz w miesiącu - czwartek); 

- obowiązkowe spotkania samorządów klasowych i wychowawców oraz zespołu wychowawców (raz w miesiącu - 

czwartek); 

- doraźne narady i spotkania Rady Pedagogicznej.             
     DYREKTOR 

 

                 mgr Przemysław Fabjański 


