
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

przy WSIG w Słupsku 

 
 

 

 

 Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019 

 

1. Kalendarz roku szkolnego – zadania dyrektora szkoły określone w 
terminarzu: 

 

Termin rozpoczęcia roku szkolnego/zakończenia roku szkolnego 

                03 września 2018 r.               21 czerwca 2019 r. 

 

Terminy ferii 

- zimowa przerwa świąteczna : 23 – 31 grudnia 2018 r. 

- ferie zimowe : 11-24 lutego 2019 r. 

     - wiosenna przerwa świąteczna : 18 - 23 kwietnia 2019 r. 

     -  ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. 

 

Dni wolne (bez konieczności odpracowania) 

- 2 maja 2019 r. (czwartek) 

 

Święta państwowe i ważniejsze daty w danym roku szkolnym 

- 03.09.2018 r.,  inauguracja roku szkolnego 2018/2019 

- 12 października 2018 r.,  Dzień  Edukacji Narodowej  

- 1 listopada 2018 r. , Wszystkich Świętych 

- 09 listopada 2018 r.,  Święto Niepodległości, Ślubowanie klas I 

- 1 stycznia 2019 r.,  Nowy Rok 

- 26 kwietnia 2019 r.,  - zakończenie zajęć w klasach programowo 
najwyższych, wręczenie świadectw ukończenia szkoły 

- 1 maja 2019 r.,   Święto Pracy 

- 3 maja 2019 r., Święto Konstytucji 3 Maja 



- 19 czerwca 2019 r.,   zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

- 20 czerwca 2019 r.,  Boże Ciało 

- 21 czerwca 2019 r., uroczyste wręczenie świadectw promocyjnych 

 

 

 

• Terminarz i zadania dotyczące egzaminów maturalnych 

 

 

Harmonogram ustali i ogłosi do publicznej wiadomości dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

3. Zadania związane z systemem oceniania w szkole: 

Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych 

- 24 stycznia (czwartek) 2019 r. - pierwszy semestr kl. I,II,III 

- 19 kwietnia (piątek) 2019 r. - końcowa klas programowo najwyższych: III 

- 14 czerwca (piątek) 2019 r. - końcoworoczna kl. I, II 

 

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych 

27 (wtorek) sierpnia 2019 r. 

 

Terminy wystawiania ocen/projektów ocen 

ocena projektowana –  21 grudnia 2018 r.,  kl. I, II, III 
 

ocena wystawiona w dzienniku – 18 stycznia 2019 r.,  kl. I, II, III 
 

      ocena projektowana – 20 marca 2019 r.,  kl. III  

 

      ocena wystawiona w dzienniku – 16 kwietnia 2019 r.,  kl. III 

 

ocena projektowana – 15 maja 2019 r.,  kl. I, II 
 

ocena wystawiona w dzienniku – 12 czerwca 2019 r.,  kl. I, II 
 



Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną 

      20 marca 2019 r.,  kl. III 

15 maja 2019 r. kl.,  I, II 

 

• Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych 
wraz z tematyką i terminem szkoleń) 

- 31 sierpnia 2018 r.,  - podsumowująca rok 2017/2018 i inauguracyjna rok 
2018/2019 

- 22 marca 2019 r., - szkolenie rady pedagogicznej w zakresie procedury    

 egzaminu maturalnego 

 

• Nadzór pedagogiczny 

 

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania, 

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów 
prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły i placówki, ROD-o 

3) plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

4) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, 

5) zakres monitorowania. 

    

  

5) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2018/2019, czyli: 

 
(-) Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 
(-) Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 
(-) Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 
(-) Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
(-) Podniesienie edukacji włączającej w szkołach i palcówkach systemu oświaty. 

 

• Zadania związane z polityką kadrową (terminy zawierania umów, 
kontrola akt osobowych, ruch służbowy itp.) 

          1 września 2018 r.,  - zawieranie umów 

          31 sierpnia 2018 r.,  - kontrola akt osobowych 

          31 sierpnia 2018 r., - ruch służbowy 

 



• Terminy zebrań z rodzicami 

28 września (piątek) 2018 r.,  kl. I.II – statut szkoły, WSO, program 
wychowawczy i profilaktyczny i.t.p. 

28 września (piątek) 2018 r.,  kl. III – informacja na temat egzaminu 
maturalnego 

25 stycznia (piątek) 2019 r., - po pierwszym semestrze 

20 marca (środa) 2019 r.,  kl. III – informacja o projektowanych ocenach, 
podsumowanie nauki w szkole 

15 maja (środa) 2019 r. kl. I, II - informacja o projektowanych ocenach, 
podsumowanie roku szkolnego 

 

9. Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i 
pracy: 

          Przeglądy szkół pod kątem bezpieczeństwa 

31 sierpnia 2018 r.,   
  9 lutego 2019 r. ,  

 

Kontrola badań okresowych i szkoleń z zakresu bhp 

31 sierpnia 2018 r. 

 

Termin przeprowadzenia próbnej ewakuacji szkoły 

16 – 20 września 2018 r.  

 

• Terminy przygotowań sprawozdań, raportów i informacji: 

sprawozdania nauczycieli z realizacji podstawy programowej 

          24 stycznia 2019 r. kl.,  I,II,III 

          19 kwietnia 2019 r.,  kl. III 

          14 czerwca 2019 r.,  kl. I,II 

 

Sprawozdania SIO 

10 września 2019 r. 

30 września 2019 r. 

 

Terminarz przygotowania „Planu nadzoru pedagogicznego” 



04 września 2018 r. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego” 

24 stycznia 2019 r. 

29 sierpnia 2019 r. 

 

Sprawozdania z realizacji planu finansowego 

31 stycznia 2019 r. 

 

11. Promocja szkoły (zadania, zespoły, terminy, imprezy i uroczystości) 

          
         1-3 listopada 2018 r., wolontariat na rzecz hospicjum  
         26 – 27 stycznia 2019 r.,  połowinki i studniówka 
 


