Plan organizacji roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół Nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
Data
Wydarzenie
I PÓŁROCZE: 1 września – 22 grudnia 2016 (16 tygodni)
WRZESIEŃ
1 września 2016
Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz rozpoczęcie zajęć
Czwartek
dydaktyczno-wychowawczych godz.9.00
Zebranie rady pedagogicznej godz. 11.00
Zebranie Dyrektora z przewodniczącymi zespołów - 30.08.2016
Zebranie zespołów przedmiotowych - opracowanie planów pracy
31.08 2016
Zebranie Dyrektora z wychowawcami klas - organizacja pracy
wychowawcy 31.08.2016
do uzgodnienia
Zebranie Dyrektora z kadrą internatu.
do uzgodnienia
Spotkanie z klasami maturalnymi ws. egzaminu maturalnego
do uzgodnienia
Giełda podręczników
3 września 2016 sobota
Narodowe czytanie Quo vadis
5 września 2016
Termin wprowadzenia podziału godzin do dziennika
poniedziałek
elektronicznego (administratorzy we współpracy z nauczycielami
ws. podziału na grupy)
9 września 2016 piątek
Termin zgłoszenia działalności kół zainteresowań (opiekun koła)
12 września 2016
Termin przygotowania dziennika wychowawcy
poniedziałek
Termin wpisu do dziennika elektronicznego numeru ucznia wg
księgi uczniów oraz danych teleadresowych uczniów i
rodziców/opiekunów prawnych (dokonuje wychowawca)
12 września 2016
Termin oddania planów pracy zespołów przedmiotowych oraz
poniedziałek
protokołów z zebrań zespołów przedmiotowych z dnia
31.sierpnia 2016 (przewodniczący zespołów)
14 września 2016 środa
Szczególna organizacja dnia (B)
Zebranie rady pedagogicznej godz. 15.00
oraz zebrania z rodzicami
klasy 1 17.00– aula górna, 18.00 spotkania z wychowawcami
klasy 2 17.00– aula dolna ws. egzaminów, 18.00 spotkania z
wychowawcami
klasy 3 17.00– spotkania z wychowawcami
klasy 4 17.00-– spotkania z wychowawcami, 18.00 aula dolna
ws. egzaminów
26 września 2016
Europejski Dzień Języków Obcych
poniedziałek
30 września 2016 piątek
Termin oddania do dyrekcji arkuszy klas pierwszych
(wychowawca we współpracy z administratorem Librusa)
do uzgodnienia
Konkurs krasomówczy
PAŹDZIERNIK
5-17 października 2016
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie/ zawodowe
5.10
Egzaminy E13
6.10
Egzaminy pisemne
7.10
Egzaminy E14 M42
11.10
Egzaminy E 20 A 30 A31 A32 A44

13.10
17.10
14 października 2016
piątek

Egzaminy E12
Egzaminy E12

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć
dydaktycznych/ Wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do Wisły
godz. 7.30
Szkolenie Rady Pedagogicznej (aula górna godz. 9.00)
do ustalenia
Szkolne jesienne biegi przełajowe
wg harmonogramu
Konkurs wiedzy o patronie szkoły
20. października 2016
Zebranie z rodzicami godz. 17.15– szczególna organizacja dnia
czwartek
(D)
31 października 2016
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (1)
poniedziałek
Praca w zespołach przedmiotowych/ uzupełnianie braków w
dokumentacji
LISTOPAD
1 listopada 2016 wtorek
Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny
4 listopada 2016 piątek
Termin oddania protokołów z zebrań zespołów przedmiotowych
z 31 października 2016
do uzgodnienia
Dyktando Niepodległościowe
21 listopada 2016
Święto Patrona Szkoły oraz Ślubowanie klas pierwszych
poniedziałek
Uroczyste zebranie rady pedagogicznej
11 listopada 2016 piątek
Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny
GRUDZIEŃ
5 grudnia 2016
Szczególna organizacja dnia (B)
poniedziałek
Zebranie rady pedagogicznej i/lub konferencja szkoleniowa
Zebranie z rodzicami godz. 17.15 (wszystkie klasy)
20 grudnia 2016 wtorek
Ostateczny termin wystawienia ocen półrocznych we wszystkich
klasach oraz ocen rocznych niektórych klasach trzecich i
wszystkich klasach czwartych z przedmiotów zawodowych
20 grudnia 2016 wtorek
Termin oddania sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych
za I półrocze (przewodniczący zespołów)
21 grudnia 2016 środa
Szczególna organizacja dnia (C)
Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja półroczna
22 grudnia 2016 czwartek Świąteczne spotkania klasowe
23 grudnia piątek – 31
Zimowa przerwa świąteczna (§ 3 ust. 1 rozporządzenia MENiS z
grudnia 2016
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
II PÓŁROCZE: 2 stycznia – 30 czerwca 2017 (21 tygodni)
STYCZEŃ
1 stycznia 2017 niedziela Nowy Rok –dzień ustawowo wolny
6 stycznia 2017 piątek
Święto Trzech Króli - dzień ustawowo wolny
10 stycznia 2017 wtorek
Szczególna organizacja dnia (D)
Zebrania z rodzicami godz. 17.15 – informacja o klasyfikacji
półrocznej
do uzgodnienia
Egzaminy (klasy 3 i 4)/ styczeń-luty
LUTY
30 stycznia– 12 lutego
Ferie zimowe w województwie małopolskim (§ 3 ust. 1
2017
rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego)
11 lutego 2017 sobota
Studniówka (podczas ferii zimowych)
wg harmonogramu
Termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej

1 marca 2017 środa
do uzgodnienia
10 kwietnia 2017
poniedziałek
13 kwietnia czwartek- 18
kwietnia 2017 wtorek
21 kwietnia 2017 piątek

MARZEC
Zebranie z rodzicami – godz. 17.15 Szczególna organizacja dnia
(D)
Przedstawiamy się - szkolny dzień teatralny
KWIECIEŃ
Zebranie z rodzicami - godz. 17.15 Szczególna organizacja dnia
(D)
Wiosenna przerwa świąteczna

3 maja 2017 środa
4-31 maja 2017
4 maja 2017czwartek

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach
czwartych
Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna klas
czwartych
Dzień Otwarty dla Gimnazjalistów
Uroczystość zakończenia roku w klasach czwartych (§ 2 ust. 4
rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego)
MAJ
Międzynarodowe Święto Pracy - dzień ustawowo wolny
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (2)
Praca w zespołach przedmiotowych/ Uzupełnienie braków w
dokumentacji
Święto Konstytucji 3 Maja - dzień ustawowo wolny
Egzaminy maturalne
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (3)

5 maja 2017 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4)

8 maja 2017poniedziałek
5 maja 2017 piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5)
Termin oddania protokołów z zebrań zespołów przedmiotowych
z 2 maja 2017
CZERWIEC
Szkolny Dzień Sportu i Promocji Zdrowia (organizacja dnia wg
harmonogramu)
Zebranie z rodzicami- godz. 17.15 poinformowanie o
proponowanych ocenach rocznych
Termin oddania sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych
za II półrocze (przewodniczący zespołów)
Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

24 kwietnia 2017
poniedziałek
25 kwietnia 2017 wtorek
28 kwietnia 2017 piątek

1 maja 2017 poniedziałek
2 maja 2017 wtorek

5 czerwca 2017
poniedziałek

14 czerwca 2017 wtorek
15 czerwca 2017
czwartek
16 czerwca 2017 piątek

do uzgodnienia
20 czerwca 2017 wtorek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6)
Porządkowanie sal i pracowni oraz sprawdzenie stanu sprzętu i
wyposażenia. Zgłoszenie ewentualnych usterek i potrzeb
(opiekunowie sal wraz z nauczycielami). Uzupełnienie
ewentualnych braków w dokumentacji (wszyscy).
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Szczególna organizacja dnia (C)
Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna
Wytypowanie ucznia do nagrody Prezesa Rady Ministrów

21czerwca 2017 środa
21 czerwca 2017 środa
21 czerwca 2017 środa
22czerwca 2017 czwartek
23 czerwca 2017 piątek

26 czerwca 2017
poniedziałek
26 czerwca 2017
poniedziałek
26 czerwca 2017
poniedziałek
26 -27 czerwca 2017
poniedziałek/wtorek

Sprawdzenie i drukowanie świadectw (wg harmonogramu)
Termin podania nazwisk nagrodzonych uczniów do dyplomów
Wycieczki przedmiotowe
Wycieczki przedmiotowe
Wycieczki przedmiotowe
Uroczystość zakończenia roku szkolnego - Zakończenie
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 2 ust. 1
rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego)
Zebranie Dyrektora z wychowawcami klas
Zebranie
Dyrektora
z
przewodniczącymi
przedmiotowych
Zebranie Dyrektora z kadrą internatu

zespołów

Uzupełnienie ewentualnych braków i zgłoszenie zamknięcia
dokumentacji do wicedyrektora (wszyscy nauczyciele – w
kontroli realizacji powinno być 4x0)
27 czerwca 2017 wtorek
Zebranie rady pedagogicznej
28 czerwca 2017 środa
Zamknięcie dokumentacji (wg harmonogramu)
LIPIEC
1 lipca-31 sierpnia 2017
Ferie letnie (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia
2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
wg harmonogramu
Rekrutacja
SIERPIEŃ
wg harmonogramu
Egzaminy poprawkowe (prosimy o dyspozycyjność od 21
sierpnia)
28-29 sierpnia 2017
Przygotowanie sal, pracowni do nowego roku szkolnego
(opiekunowie)
30 sierpnia 2017 środa
Zebranie RP – podsumowanie roku szkolnego 2016/17 oraz
organizacja nowego roku szkolnego 2017/18
30 sierpnia 2017 środa
Drukowanie świadectw (po egzaminach poprawkowych)
30 sierpnia 2017 środa
Szkolenie – dziennik elektroniczny (administratorzy)
31 sierpnia 2017 czwartek Zebranie
Dyrektora
z
przewodniczącymi
zespołów
przedmiotowych
31 sierpnia 2017 czwartek Zebranie Dyrektora z wychowawcami klas
31 sierpnia 2017 czwartek Zebranie Dyrektora z kadrą internatu
WRZESIEŃ
1 września 2017 piątek
Zebranie przewodniczących z zespołami przedmiotowymi
4 września 2017
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
poniedziałek

