
ROCZNY PLAN PRACY
 Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

  roku szkolnego
2017/2018

I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

1. Termin rozpoczęcia roku szkolnego: 

 4 września 2017 r.

Termin zakończenia roku szkolnego 

   22 czerwca 2018 r.

2. Termin zakończenia zajęć w klasach maturalnych 

    27 kwietnia 2018 r. 

3. Terminy ferii i dni wolnych:

 Zimowa przerwa świąteczna 

23-31 grudnia 2017 r

 Ferie zimowe 

29 stycznia – 11 lutego 2018 r. 

 Wiosenna przerwa świąteczna 

29 marca - 4 kwietnia 2018 r

Dni wolne:

4. Święta państwowe:

 Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2017r.
 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja – 3 maja 2018 r.

5. Dzień Edukacji Narodowej:

 14 października 2017 r.
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6. Uroczystości szkolne:

 Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

26 września 2017 r.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla maturzystów 

27 kwietnia 2018 r.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 
  22 czerwca 2018 r.

7. Wspólnie obchodzone święta:

 Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2017 r.
 Wieczór Wigilijny – 22 grudnia 2017 r.

8. Imprezy:

 Jesień z Budowlanką             wrzesień 2017 r.
 Andrzejki                              listopad 2017 r.
 Mikołajki                              grudzień 2017 r.
 Wigilia                               grudzień 2017 r.
 Bal studniówkowy                styczeń 2018 r.
 Walentynki                            luty 2018 r.
 Dzień Otwarty                       luty 2018 r.
 Dzień Kobiet                         marzec 2018 r.
 Prezentacja zawodów            kwiecień 2018 r.

9. Konkursy przedmiotowe i inne:

 Konkurs: Poznaj swoje prawa w pracy
 Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 Olimpiada geodezyjna
 Konkurs ortograficzny
 Konkurs recytatorski
 Konkurs matematyczny
 Konkurs języków obcych
 Konkursy plastyczne
 Konkurs wiedzy o Józefie Piłsudskim
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 Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym

10. Szkolne wycieczki:

 Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy
 Wyjścia do kina  
 Wyjście do muzeum – wg potrzeb
 Wyjścia na lodowisko – styczeń, luty

II. EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

1. Termin egzaminu maturalnego: 

 część ustna : 7 – 25 maja 2018 r.
 część pisemna: 4 – 23 maja 2018 r.

2. Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
.

 Sesja zimowa:  10 - 11 stycznia 2018 r.
 Sesja wiosenna; 19 – 21 czerwca 2018 r.

                       Składanie deklaracji: - sesja zimowa – do 9 września 2017 r.

                                                          - sesja wiosenna – do 8 lutego 2018 r.

3. Składanie przez uczniów deklaracji maturalnych:

 Deklaracja wstępna do 30 września 2017 r.
 Deklaracja ostateczna do 7 lutego 2018 r.

4. Powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za sprawne
  przeprowadzenie egzaminów:

 Komisje egzaminacyjne maturalne
 Komisje egzaminacyjne dla kwalifikacji w zawodzie najpóźniej na miesiąc 

przed każdą sesją.

5. Terminy związane z przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego:

 Zajęcia dodatkowe z przedmiotów maturalnych 

 Matura próbna OPERON
                    ustalenia – język polski

           ustalenia – matematyka
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           ustalenia – język obcy
           ustalenia – przedmioty dodatkowe

III. SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

1. Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

 20 grudnia 2017 r. – I semestr
 23  kwietnia 2018 r. – klasy maturalne
 18 czerwca 2018 r. – II semestr

 

2. Terminy egzaminów klasyfikacyjnych:

 Do 22 grudnia 2017 r. – I semestr
  Do 21 czerwca 2018 r.  – II semestr

3. Terminy egzaminów poprawkowych:

 27-28 sierpnia 2018 r.

4. Terminy wystawiania projektów ocen:

 Do 20 listopada 2017 r. – I semestr
 Do 21 marca 2018 r. – klasy maturalne
 Do 16 maja 2018 r. – II semestr

5. Terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie uczniów:

 j. w.

IV. POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

1. Rada organizacyjna, przygotowująca nowy rok szkolny:

 30 sierpnia 2017 r. 

2. Rada podsumowująca I semestr

 9 stycznia 2018 r. – I semestr

3. Rada końcowa podsumowująca rok szkolny:
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 3 lipca 2018 r. 

4. Rady szkoleniowe, o określonej tematyce zajęć:

 Szkolenia wg Planu WDN

5. Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły:

 Wg potrzeb 

V. ZADANIA ZWIĄZANE Z POLITYKĄ KADROWĄ

1. Terminy zawierania umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami  
szkoły:

 Nauczyciele 1 września lub zgodnie z ruchem kadrowym w szkole

2. Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, 
konsultacje ze związkami zawodowymi.

VI. ZEBRANIA Z RODZICAMI

1. Wywiadówka po zakończeniu I semestru:
   26 stycznia 2018 r.

2. Terminy zebrań informacyjnych:

 12 września 2017 r. klasy drugie
 19  września 2017 r. – pierwsze klasy
 20 września 2017 r. – klasy trzecie i czwarte
 21 listopada  2017 r. – wszystkie klasy
 26 stycznia 2018 r. – wywiadówka
 22 marca 2018 r.– klasy maturalne
 24 maja 2018 r. – wszystkie klasy

VII. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM

1.  Termin składania wniosków o rozpoczęcie stażu:

               
 na nauczyciela kontraktowego  
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1. Aleksandra Waleczek

       

 na nauczyciela dyplomowanego do 14 września

          1. Broniszewska Marta 01.09.2015 r. - 31.05.2018 r. (kontynuacja)
          2. Długosz Piotr 01.09.2015 r. – 31.05.2018 r. (kontynuacja)

           3. Zembrzycka Aneta 01.09.2016 r. – 31.05.2019 r. (kontynuacja)
           4. Sylwia Kocyk 01.09.2017 r. – 31.05. 2020 r.
           5. Jarosław Staszczak 01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.

 
2.  Opiekun stażu nauczyciela stażysty:
           

                 1. Agnieszka Perestaj                

3.   Składanie projektów planu rozwoju zawodowego i ich ocena:
 nauczyciel stażysta  - do 20 września
 nauczyciel mianowany – do 14 września

4. Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego:

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami

            
5. Ocena stopnia realizacji planów rozwoju zawodowego

             Zgodnie z obowiązującymi przepisami
            

6. Składanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego:

              Zgodnie z obowiązującymi przepisami          

7. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego przez opiekuna stażu:

             Zgodnie z obowiązującymi przepisami
            

8. Wystawianie oceny dorobku zawodowego awansujących:
              Zgodnie z obowiązującymi przepisami

            
9. Składanie wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne

              Zgodnie z obowiązującymi przepisami        

10. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej dla stażystów:
               Zgodnie z obowiązującymi przepisami
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VIII. DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
                I WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW NAUKI  I PRACY

1. Badania okresowe:

 Badania wstępne w momencie zatrudnienia
 Badania okresowe przeprowadzone są na bieżąco

2. Przegląd szkoły pod względem bezpieczeństwa:

 Po wakacjach (przed rozpoczęciem roku szkolnego)
 Po feriach zimowych (przed rozpoczęciem zajęć szkolnych)

3. Sprawdzenie stanu pomocy dydaktycznych, czy są bezpieczne i czy spełniają 
wymagane normy:

 W czasie wakacji
 Po feriach zimowych (przed rozpoczęciem zajęć szkolnych)
 Na bieżąco np. w przypadku zakupu

IX. TERMINY PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ, RAPORTÓW 
I INFORMACJI

1. Termin składania sprawozdań SIO:

 Stan na 10 września 2017 r. – termin składania 13.09.2017 r.
 Stan na 30 września 2017 r. – termin składania 05.10.2017 r.
 Stan na 31 marca 2018 r. – termin składania 05.04.2018 r.

X. PROMOCJA SZKOŁY

1. Zadania związane z promocją:

 Opracowanie materiałów promocyjnych
 Giełda szkół
 Dni otwarte
 Wyjazdy do szkół gimnazjalnych, reklama w prasie, radio

2. Terminy dni otwartych:

 Termin dostosowany zostanie do terminu giełdy szkół

3. Terminy rekrutacji:
 ustala Lubelski Kurator Oświat

7



4. Gotowość informatora:

 Luty 2018 r.
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