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KALENDARIUM  DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI,  WYCHOWAWCÓW  I  INNYCH  PRACOWNIKÓW  

PEDAGOGICZNYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017 
SIERPIEŃ  2016 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

1 22 sierpnia Spotkanie zespołu ds. planu wychowawczego szkoły 

2 23 sierpnia Spotkania zespołów wychowawczych z dyrekcją szkoły: 

9.00 – kl.I,   10.30 – kl.II,  12.00 – kl.III 

 3 25 – 26  sierpnia Spotkania zespołów przedmiotowych. Przygotowanie harmonogramu imprez 

szkolnych. 

 4 23 – 25  sierpnia Egzaminy poprawkowe. 

 5 26 sierpnia Rada   Analityczna.  

 6 29 sierpnia Rada  Organizacyjna. 

7 Do końca sierpnia Zapoznanie się wychowawców klas I z „Regulaminem wypożyczania podręczników” 

8 Do końca sierpnia Przygotowanie przez wychowawców klas I list rejestracji uczniów w bibliotece 

szkolnej. 

9 Do końca sierpnia Przygotowanie przez wychowawców klas I odpowiedniej ilości egzemplarzy Umowy 

użyczenia podręcznika rodzicom ucznia. 

WRZESIEŃ  2016 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

 10 01 września Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17. 

 11 01 września Oprowadzenie przez wychowawców uczniów klas I po szkole. 

 12 01 września Podanie do wiadomości tygodniowego planu zajęć lekcyjnych. 

 13 Początek września Przypomnienie o zasadach bezpiecznego zachowania się w szkole i w drodze do 

szkoły. 



14 02 września Pobranie przez wychowawców klas I podręczników z biblioteki szkolnej dla swoich 

uczniów. 

15 02 września Zebranie ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I, następnie spotkanie                   

z wychowawcami klas. 

 16 07 września Zebranie  ogólne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas III, następnie spotkania z 

wychowawcami klas. 

 17 W czasie pierwszych lekcji wychowawczych Zapoznanie lub przypomnienie statutu szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania i innych regulaminów. 

 18 W czasie pierwszych lekcji wychowawczych Zaplanowanie pracy wychowawczej klasy – tematyka godzin wychowawczych, 

ważnych wydarzeń w życiu klasy, wycieczek, wyjazdów, uroczystości klasowych – 

w korelacji z programem wychowawczym i profilaktycznym.  

 19 W  czasie  pierwszych  lekcji    i  pierwszego  

zebrania  z   rodzicami  

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz z kryteriami oceniania 

zachowania. 

 20 08 września Zebranie wychowawców klas II z rodzicami. Obowiązkowe zapoznanie Rodziców z 

Regulaminem Projektów Edukacyjnych. 

21 14 września  Rada Pedagogiczna organizacyjna  nr 2 - (zatwierdzenie zmian w Statucie, WSO, 

Planu Wychowawczego Szkoły). 

 22 do 14 września Objęcie opieką uczniów z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 23 do 30 września Przekazanie dyrektorowi szkoły przez wychowawców klas III pisemnych deklaracji 

od Rodziców wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał 

trzecią część egzaminu gimnazjalnego. 

 24 30 września Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 25 30 września Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

PAŹDZIERNIK  2016 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

 26 30 października Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 



wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 27 30 października Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

LISTOPAD  2016 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

 28 17  listopada Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Zapoznanie Rodziców uczniów 

klas III z procedurami przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych. 

 29 30  listopada Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 30 30  listopada Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

GRUDZIEŃ  2016 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

 31 14 grudnia Rada Pedagogiczna – informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć 

edukacyjnych i oceną naganną z zachowania. Wystawienie przewidywanych ocen za 

I semestr z wszystkich przedmiotów. 

 32 15 grudnia Konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami uczniów – informacje o 

zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z 

zachowania. 

 33 23 grudnia Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 34 23 grudnia Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 



STYCZEŃ  2017 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

 35 18 stycznia Ustalenie i wystawienie śródrocznych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz ocen z zachowania. 

 36 Do 18 stycznia Składanie przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów wniosków o 

przeprowadzenie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych. 

 37 25 stycznia Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna. 

38 26 stycznia Zebrania z rodzicami – podsumowanie nauki za I semestr roku szkolnego 2016/17. 

 39 27 stycznia Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 40 27 stycznia Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

41 30 stycznia – 12 lutego  Ferie zimowe. 

LUTY  2017 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

42 15 lutego Rada Pedagogiczna analityczna 

43 16 lutego Zebrania rodziców uczniów kl. III – zapoznanie z wynikami egzaminu próbnego. 

Procedury przebiegu egzaminu gimnazjalnego. 

 44 28 lutego Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 45 28 lutego Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

MARZEC  2017 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

46 9 marca Konsultacje z rodzicami uczniów. 

 47 31 marca Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 



wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 48 31 marca Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

KWIECIEŃ  2017 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

 49 05 kwietnia  Zebranie z Rodzicami uczniów kl. I oraz II. 

50 06 kwietnia Zebrania z Rodzicami uczniów kl.III – spotkanie z przedstawicielami szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 51 19-21 kwietnia Egzaminy gimnazjalne 

 52 28 kwietnia Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 53 28 kwietnia Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

MAJ  2017 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

 54 17  maja Rada Pedagogiczna – informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć 

edukacyjnych i oceną naganną z zachowania. Wystawienie przewidywanych ocen 

rocznych z wszystkich zajęć edukacyjnych. 

 55 18 maja Konsultacje nauczycieli i wychowawców z rodzicami uczniów – informacje o 

zagrożeniach oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z 

zachowania. 

 56 31 maja Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 57 31 maja Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 



Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

CZERWIEC 2017 

Nr Termin realizacji Zadanie do wykonania 

58 7 czerwca Ustalenie i wystawienie rocznych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz 

ocen z zachowania. 

 59 Do 13 czerwca Składanie przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów wniosków o 

przeprowadzenie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych. 

 60 14 czerwca  Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna. 

 61 19 czerwca Wychowawcy klas I rozliczają się z biblioteką z wypożyczonych podręczników 

uczniom swojej klasy. 

 62 19 - 21 czerwca Przygotowanie świadectw i innej dokumentacji końcoworocznej. 

 63 23 czerwca Zakończenie roku szkolnego 2016/17. 

 64 23 czerwca Dokonanie kontroli wpisów w dzienniku lekcyjnym, aby nie zawierały braków, 

wymagane dane były kompletne, podsumowanie frekwencji poszczególnych 

uczniów, liczby godzin usprawiedliwionych, spóźnień. 

 65 23 czerwca Kontrola spełniania obowiązku szkolnego/obowiązku nauki – zgłoszenie do 

dyrektora informacji o przekroczeniu 50% nieobecności nieusprawiedliwionej. 

Podjęcie czynności kontroli nieobecności zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

 

 


