PLAN PRACY

Gdańskiego Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego
w roku szkolnym 2016/17
Miesiąc

Dzień

Godzina

Treść zadania

22-26

9.00-15.00

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów realizujących obowiązek szkolny
poza szkołą w ramach projektu edukacyjnego – Polskie Szkoły
Internetowe „Libratus”

23 wtorek

9.00

22-31

9.00-14.00
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Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
-organizacja roku szkolnego 2016/17
-plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przydział
obowiązków na rok szkolny 2016/2017
-podział na zespoły przedmiotowe i zadaniowe
-zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej
-ustalenie harmonogramu WDN
-przygotowanie sal do rozpoczęcia roku szkolnego:
sala 1, biblioteka - A. Krzywicka Jakubowska
sala 2 - M. Stępniak
sala 3 - J. Dybuść
sala 01, kawiarenka - Ł. Męczykowski
sala P1, P2 - K. Bielicka wraz z zespołem nauczycieli j. obcych
sala 101 - T. Ogrodnik, G. Kasperski
sala 102 - E. Dobrowolska
sala 202 - S. Ropel
sala 201 - S. Ropel, T. Ogrodnik, R. Zalewski
-opracowanie regulaminu korzystania z pracowni informatycznej
S. Ropel, T. Ogrodnik, R. Zalewski
-przygotowanie sprzętu komputerowego i rzutników w salach szkolnychŁ.Świniarski
-opieczętowanie podręczników i wprowadzenie ich na listę zasobów
biblioteki szkolnej - A.Krzywicka Jakubowska, J. Dybuść, M. Nehring
-przygotowanie list potwierdzających odbiór podręczników
-przygotowanie przedmiotowych rozkładów materiałów nauczania,
planów pracy z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego
-przygotowanie programów zajęć dodatkowych
-przygotowanie programów wychowawczych (wychowawcy)

Odpowiedzialny
za realizację
dyrektor
nauczyciele
dyrektor

wychowawcy
nauczyciele

nauczyciele
wychowawcy

-przygotowanie harmonogramów zajęć realizowanych poza terenem
szkoły w formie przedmiotowych bloków edukacyjnych
-aktualizacja książeczek SANEPIDU
-założenie arkuszy ocen
-przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
30 wtorek

10.00

S
I
E
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2016

13.00
31 środa

Posiedzenie Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego
2016/2017:
-klasyfikacja uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą
w ramach projektu edukacyjnego – Polskie Szkoły Internetowe „Libratus”
-wnioski i rekomendacje z prowadzonych w roku szkolnym 2015/16
ewaluacji wewnętrznych:
* Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu
się. (B. Szymański, R. Zalewski)
* Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. (E. Dobrowolska,
J. Dybuść)
* Efektywność nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych.
(G. Kasperski, E. Zielińska)
* Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. ( A. Kuźma, Ł.Świniarski)
* Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
w gimnazjum. ( B. Michalczyk, M. Nehring)
-wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
w roku szkolnym 2015/2016
-projekt edukacyjny, omówienie tematyki i sposobu realizacji projektu
edukacyjnego – informacje do przekazania uczniom i rodzicom uczniów
klas drugich (Ł.Męczykowski, T. Ogrodnik)
-zatwierdzenie zmian w szkolnym systemie oceniania, regulaminu
korzystania z pracowni informatycznej
-zatwierdzenie innowacji pedagogicznej
-zatwierdzenie harmonogramu WDN
-zatwierdzenie indywidualnego toku nauczania uczennicy klasy IIA

A.K.Jakubowska,
E.Dobrowolska
dyrektor

Szkolenie: Prowadzenie dokumentacji elektronicznej (LIBRUS)
T. Ogrodnik
Szkolenie BHP.
Ostateczny termin przekazania przez nauczycieli planów pracy
dydaktycznej.

dyrektor

1 wtorek

8 czwartek

W
R
Z
E
S
I
E
Ń
2016

8.30 kl. drugie
9.00 kl. trzecie
10.00 kl. IA, IB
11.00 kl. IC, ID
16.30

12 poniedziałek

15 czwartek

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Spotkanie wychowawców klas z uczniami – omówienie zasad współpracy,
przekazanie rozkładów zajęć lekcyjnych.
Zebranie informacyjne wychowawców klas I z rodzicami:
-zapoznanie rodziców uczniów klas pierwszych ze Statutem Szkoły, WSO
i wymaganiami edukacyjnymi, regulaminem korzystania z podręczników
szkolnych, regulaminem stroju szkolnego, regulaminem dziennika
elektronicznego, programem zajęć WDŻ, planem pracy pedagoga
szkolnego
-dokonanie ostatecznego wyboru zajęć artystycznych i zajęć rozwijających
zainteresowania uczniów
-odebranie od rodziców oświadczeń na temat zwolnienia uczniów
z zajęć wychowania fizycznego, deklaracji wyboru zajęć religii lub etyki
-omówienie programu wyjazdu integracyjnego uczniów klas pierwszych
-sprawy organizacyjne, ustalenie zasad współpracy
Ostateczny termin zapoznania uczniów ze stosowanymi przez nauczycieli
formami kontroli osiągnięć edukacyjnych oraz kryteriami oceniania.
Termin złożenia przez uczniów deklaracji o wyborze pozalekcyjnych zajęć
edukacyjnych.

15.40

17.30
KLASY DRUGIE
I TRZECIE

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
-organizacja roku szkolnego – informacje dla rodziców klas II i III
-zatwierdzenie rocznego planu nadzoru pedagogicznego, wybór
obszarów i standardów do ewaluacji wewnętrznej oraz zatwierdzenie
Szkolnego Zestawu Programów Nauczania
-omówienie programu wyjazdu integracyjnego uczniów klas pierwszych
-omówienie zagadnień związanych z projektem edukacyjnym
realizowanym przez uczniów klas drugich
-analiza wyników poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego wraz
z wnioskami do pracy w roku szkolnym 2016/17:
*j. polski - A. Kuźma, *matematyka - R. Zalewski,
*historia i wos - Ł.Męczykowski, *biologia - J. Dybuść,
*geografia -S. Ropel, *fizyka - G. Kasperski, *chemia - E. Zielińska,
*j. angielski - Ł.Świniarski; *j. niemiecki - B. Klein
Klasowe zebrania rodziców:
- przypomnienie rodzicom Statutu Szkoły, WSO i wymagań edukacyjnych
- przypomnienie regulaminu dziennika elektronicznego, regulaminu stroju
szkolnego,

dyrektor
A. K.-Jakubowska
E. Dobrowolska
wychowawcy
wychowawcy
klas
pedagog szkolny
nauczyciel WDŻ

nauczyciele
dyrektor
dyrektor

wychowawcy
klas

- zapoznanie rodziców z programem zajęć WDŻ
- odebranie od rodziców oświadczeń na temat zwolnienia uczniów z zajęć
wychowania fizycznego, deklaracji wyboru zajęć religii lub etyki
- omówienie zagadnień związanych z projektem edukacyjnym
realizowanym przez uczniów klas drugich
- złożenie deklaracji o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego
wraz z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych
- złożenie deklaracji dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie
gimnazjalnym
- sprawy organizacyjne, ustalenie zasad współpracy

W
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21-23
środa-piątek
KLASY IA, IB, ID
28-30
środa-piątek
KLASA IC
3 poniedziałek

P
A
Ź
D
Z
I
E
R
N
I
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7 piątek

13 czwartek
14 piątek

18-19
wtorek-środa

31 poniedziałek

Wyjazd integracyjny dla uczniów klas IA, IB, ID do Miechucina -realizacja
programu integracyjnego oraz bloków doświadczalnych.

Wyjazd integracyjny dla uczniów klasy IC do Miechucina -realizacja
programu integracyjnego oraz bloków doświadczalnych.
Rozpoczęcie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
Ślubowanie i otrzęsiny uczniów klas pierwszych w Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie.
Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

A.K. Jakubowska
E. Dobrowolska,
M.Stępniak ,S.Ropel
Ł.MęczykowskI
T. Ogrodnik
Ł.Świniarski
M.Stępniak
wychowawcy klas I
E.Dobrowolska
A. K.Jakubowska
Ł.Świniarski
Ł.Męczykowski
E.Dobrowolska

Dzień Edukacji Narodowej –dodatkowy dzień wolny od zajęć
dydaktyczno- wychowawczych
Próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas trzecich
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
Zajęcia edukacyjne związane z realizacją projektu dla uczniów klas
drugich.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
przed świętem Wszystkich Świętych

M. Stępniak
wychowawcy klas III
Ł.Męczykowski

3 czwartek

15.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
omówienie wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych
omówienie postępów w pracach nad projektem edukacyjnym (klasy
drugie)
– omówienie bieżących spraw dydaktycznych i wychowawczych
–
–
–

dyrektor

Szkolenie
L
I
S
T
O
P
A
D

17.00
KLASY PIERWSZE
I DRUGIE

18.30
KLASY
IIIA,IIIB

2016

10 czwartek

23-25
środa- piątek

wychowawcy

Klasowe zebrania rodziców:
– przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce
– omówienie spraw wychowawczych w klasach
– omówienie postępów w przygotowaniu uczniów do egzaminu
gimnazjalnego
– omówienie wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych

wychowawcy

Apel z okazji Święta Niepodległości

Ł.Męczykowski

Narodowe Święto Niepodległości
Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

11 piątek
18 piątek

Klasowe zebrania rodziców:
– przekazanie informacji o postępach uczniów w nauce
– omówienie spraw wychowawczych w klasach
– omówienie postępów w pracach nad projektem edukacyjnym (klasy
drugie)

13.00

Wojewódzki konkurs literacko recytatorski dla uczniów szkół
podstawowych „Lingwistyczna jesień z poezją”

Próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas trzecich
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
Zajęcia edukacyjne związane z realizacją projektu dla uczniów klas
drugich.

A.Kuźma
A. K.Jakubowska
B.Klein,A.Wrzesińska
J. Olewińska,
K. Radlak
Stępniak
wychowawcy klas III
Ł.Męczykowski

1 czwartek

Mikołajki “po niemiecku” - uroczystość szkolna.

5 poniedziałek

8 czwartek
G
R
U
D
Z
I
E
Ń

Termin wystawienia proponowanych ocen niedostatecznych oraz
proponowanych ocen śródrocznych
15.40

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach
- sprawy bieżące

B.Klein
A.Sulżycka
A.Wrzesińska
nauczyciele

dyrektor

Szkolenie
17.00
KLASY
PIERWSZE
I DRUGIE

Klasowe zebrania rodziców:
-przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce
-poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i proponowanych ocenach za I półrocze
-omówienie postępów w pracach nad projektem edukacyjnym w klasach
drugich

18.30
KLASY IIIA,IIIB

Klasowe zebrania rodziców:
- przekazanie informacji na temat postępów uczniów w nauce
-przekazanie informacji o wynikach próbnych egzaminów gimnazjalnych
(klasy III)
-poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i proponowanych ocenach za I półrocze

2016

22 czwartek
23 - 31

Wigilia Szkolna.
Zimowa przerwa świąteczna.

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy
nauczyciele

2-5
pn-czwartek

Błękitna Szkoła we Władysławowie - klasa IIB

5 czwartek

Ostateczny termin wystawienia ocen za pierwsze półrocze.

6 piątek

2017

Błękitna Szkoła we Władysławowie - klasa IIC

12-13
czwartek- piątek
12 czwartek

Próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas trzecich
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
15.00

13 piątek
16-29

dyrektor
wychowawcy klas III

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
-powołanie Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej – egzamin gimnazjalny 2017
-klasyfikacja śródroczna
-wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

dyrektor

Zakończenie zajęć pierwszego półrocza

dyrektor

Rozpoczęcie zajęć drugiego półrocza

30 styczeń- 3 luty

2017

M. Nehring
J. Olewińska

Ferie zimowe

30 poniedziałek

L
U
T
Y

nauczyciele

Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych.

9-13
poniedziałek-piątek
S
T
Y
C
Z
E
Ń

J. Dybuść
M. Schielmann

Błękitna Szkoła we Władysławowie - klasa IIA

6-10
poniedziałek-piątek

14.00

13-17
poniedziałek-piątek

14.00

24 piątek

10.00-14.00

Megaolimpiada Wiedzy - uczniowie klas piątych
Megaolimpiada Wiedzy - uczniowie klas szóstych

Dzień Otwarty – blok zajęć pokazowych i doświadczalnych

R.Zalewski
E.Dobrowolska
dyrektor
nauczyciele
dyrektor
nauczyciele
dyrektor
nauczyciele

6 poniedziałek
9 czwartek

M
A
R
Z
E
C

„Dzień Angielski” w szkole.
15.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny trudności w nauce uczniów,
- omówienie procedur i stanu przygotowań (m.in. powołania zespołów
nadzorujących) do egzaminu gimnazjalnego
- stopień przygotowania uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego
z uwzględnieniem języka obcego na egzaminie ( diagnoza)

nauczyciele języka
angielskiego
dyrektor

Szkolenie Zespołów Nadzorujących Egzamin Gimnazjalny.
17.00
KLASY PIERWSZE
I DRUGIE

2017

18.30
KLASY
IIIA, IIIB

21-22
wtorek-środa

marca

wychowawcy
Klasowe zebrania rodziców:
- przekazanie ocen cząstkowych w klasach I ,II
- omówienie sytuacji dydaktyczno –wychowawczej w klasach
- omówienie postępów w pracach nad projektem edukacyjnym w klasach
drugich
Klasowe zebrania rodziców:
- stopień przygotowania uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego
-przekazanie ocen cząstkowych
-omówienie sytuacji dydaktyczno –wychowawczej w klasach
-przypomnienie procedur obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym
uczniów klas III
Próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas trzecich
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- język obcy nowożytny

Rekolekcje Wielkopostne

wychowawcy

dyrektor
wychowawcy klas III

E.Dobrowolska
wychowawcy

13-18
kwietnia

K
W
I
E
C
I
E
Ń
2017

Wiosenna przerwa świąteczna

6 czwartek

16.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- omówienie stanu przygotowań do egzaminów gimnazjalnych,
Szkolenie Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Zespołów Nadzorujących.

19 kwietnia
środa

9.00

Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna

20 kwietnia
czwartek

9.00

Egzamin gimnazjalny-część matematyczno - przyrodnicza

21 kwietnia
piątek

9.00

Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny

dyrektor

dyrektor
nauczyciele

1 poniedziałek

Święto Pracy - dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych

2 wtorek

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

3 środa

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od zajęć
dydaktycznych
Ustalenie przewidywanych ocen niedostatecznych
oraz przewidywanych ocen końcowych w klasach I - III.

5 piątek
11 czwartek

15.00

18 czwartek
19 piątek

dyrektor

17.00
KLASY PIERWSZE
I DRUGIE

Klasowe zebrania rodziców:
-przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych
w klasach
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach
- przekazanie informacji na temat wyjazdu na Zieloną Szkołę
- omówienie stopnia realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów klas
drugich
- ankieta dla rodziców

wychowawcy

18.30
KLASY
IIIA, IIIB

Klasowe zebrania rodziców:
- przekazanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych
w klasach
- informacja o przebiegu egzaminu gimnazjalnego,
- omówienie zasad rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach
- przekazanie informacji na temat wyjazdu na Zieloną Szkołę
- ankieta dla rodziców

wychowawcy

M
A
J
2017

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- informacja o przebiegu egzaminu gimnazjalnego,
- omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach I - III

nauczyciele

„Dzień Francuski”
„Dzień Hiszpański”
Zaliczenie projektu edukacyjnego przez uczniów klas drugich

25 czwartek

Bal gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.

31.05-02.06

Zielona szkoła – wyjazd dla uczniów klas II i III gimnazjum

I.Szwoch, A.Twerd
K. S.-Woloszczuk
kierownik projektu
dyrektor
wychowawcy
wychowawcy klas

5-9
poniedziałek-piątek

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów realizujących obowiązek szkolny
poza szkołą w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe „Libratus”

dyrektor
nauczyciele

5 poniedziałek
Termin ostatecznego wystawienia ocen końcowych w klasach I-III.
8 czwartek

C
Z
E
R
W
I
E
C
2017

15.40

12-14
poniedziałek-środa

Posiedzenie Rady Pedagogicznej:
- klasyfikacja końcowa w klasach I-III,
- ustalenie listy uczniów promowanych,
- ustalenie nagród i wyróżnień dla uczniów oraz kandydatów do
stypendium

nauczyciele
dyrektor

wychowawcy
Zielona szkoła – wyjazd dla uczniów klas pierwszych gimnazjum

15 czwartek

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych.

16 piątek

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

19 poniedziałek

9-12

Dzień Sportu

D. Pecyński
B. Szymański

20-22
wtorek-czwartek

9-13

Zajęcia pozaszkolne – realizacja bloków przedmiotowych.
Wypisywanie i podpisanie świadectw promocyjnych, dyplomów.

nauczyciele
wychowawcy

22 czwartek

16.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego- klasy trzecie

8.15

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – klasy drugie

9.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – klasy pierwsze IA, IB

10.00

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – klasy pierwsze IC, ID

14.00

Uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej
Uzupełnienie i odebranie dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2016/2017

23 piątek

A. Krzywicka
Jakubowska
E. Dobrowolska
wychowawcy
A. Krzywicka
Jakubowska
E.Dobrowolska
wychowawcy
dyrektor
nauczyciele

L
I
P
I
E
C
2017

3 poniedziałek

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły w roku szkolnym
2017/2018.

dyrektor

