Roczny plan pracy
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Papieża Jana Pawła II
w Gnieźnie
na rok szkolny 2017/2018
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I.

DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

Termin rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4.09.2017 r.

Wystawienie ocen za pierwszy semestr klas dziennych - do godz. 16.40

11.01.2018 r.

Zakończenie I-go semestru klas dziennych

12.01.2018 r.

Zakończenie semestru jesiennego klas szkoły dla dorosłych

5.02.2018 r.

Zakończenie semestru wiosennego klas szkoły dla dorosłych

22.06.2018 r.

Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych:
- w szkole policealnej

26.01.2018 r.

- w klasach maturalnych szkoły dziennej oraz liceum dla dorosłych

27.04.2018 r.

- w klasach III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

22.06.2018 r.

Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w pozostałych klasach:

22.06.2018 r.

Termin zakończenia roku szkolnego:

31.08.2018 r.

Terminy ferii i dni wolnych:
Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2017 r.

Ferie zimowe

12.02. – 25.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03. – 03.04.2018 r.

Dodatkowe
dni
wolne
od
zajęć
(zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 5.10.2010 r.):

dydaktyczno-wychowawczych

1. 11.01.2018 r.
2.

2.05.2018 r.

3.

4.05.2018 r.

4.

7.05.2018 r.

5.

8.05.2018 r.

6.

1.06.2018 r.

Rekolekcje wielkopostne

26.03. – 28.03.2018 r.
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Święta państwowe i religijne – dni wolne ustawowo:
01.11.2017 r.

(środa)

Wszystkich Świętych

11.11.2017 r.

(sobota)

Narodowe Święto Niepodległości

25 – 26.12.2017 r. (poniedziałek, wtorek)

Boże Narodzenie

01.01.2018 r.

(poniedziałek)

Nowy Rok

06.01.2018 r.

(sobota)

Trzech Króli

1 – 2.04.2018 r. (niedziela, poniedziałek)

Wielkanoc

01.05.2018 r.

(wtorek)

Święto Pracy

03.05.2018 r.

(czwartek)

Święto Konstytucji 3-go Maja

31.05.2018 r.

(czwartek)

Boże Ciało

Dzień Edukacji Narodowej:
14.10.2017 r. (sobota), uroczysta akademia 13.10.2017 r.
Święto Patrona Szkoły:
16.10.2017 r. (poniedziałek)
Uroczystości szkolne:
Rozpoczęcie roku szkolnego
- dla klas młodzieżowych

4.09.2017 r. (poniedziałek)

- dla klas dla dorosłych

9.09.2017 r. (sobota)

- ślubowanie klas pierwszych

16.10.2017 r. (poniedziałek)

- studniówka

19.01.2018 r. (piątek)

- zakończenie roku szkolnego dla klas:
II SPb
III LA, IV Tam, IV Ti, IV Tkl, III LDA, III LDB

26.01.2018 r. (piątek)
27.04.2018 r. (piątek)

- zakończenie roku szkolnego dla klas III ZSZ
oraz klas promocyjnych:

22.06.2018 r. (piątek)
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Konkursy przedmiotowe:
Według wcześniej zgłoszonych przez nauczycieli
Praktyki zawodowe:
kl. III Ti

26.02.2018 r. – 23.03.2018 r.

kl. III Tam

07.05.2018 r. – 01.06.2018 r.

kl. III Tkl

07.05.2018 r. – 01.06.2018 r.

kl. II SPb

2 tygodnie (termin praktyk ustala słuchacz z kierownikiem szkolenia
praktycznego)

Szkolne wycieczki:
Według wcześniej zgłoszonych przez wychowawców i nauczycieli
Pielgrzymka szkół im. Jana Pawła II do Częstochowy

październik 2017 r.

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy:

marzec 2018 r.

Zjazd szkół imienia Jana Pawła II

kwiecień/maj 2018 r.

II.

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE

Termin egzaminu maturalnego:
Zgodnie z Komunikatem i harmonogramem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 11 sierpnia 2017 r.: od 4.05.2018 r. – 23.05.2018 r. (termin główny)
od 4.06.2018 r. – 20.06.2018 r. (termin dodatkowy)
21.08.2018 r. – część pisemna (termin poprawkowy)
od 21.08.2018 r. – 22.08.2018 r. – część ustna (termin poprawkowy)
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu
maturalnego – 3 lipca 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu
maturalnego po poprawkach – 11 września 2018 r.
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Termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
Zgodnie z Komunikatem i harmonogramem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 10.08.2017 r.:
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 2018 r. – kształcenie wg nowej
podstawy programowej:
Sesja: styczeń – luty 2018
Symbole kwalifikacji w klasach młodzieżowych: E.7, E.3, M.18
Symbole kwalifikacji dla KKZ: M.44, E.24, M.12, M.18
Symbol kwalifikacji dla Szkoły Policealnej: Z.13
Termin składania deklaracji: do 9 września 2017 r.
Część praktyczna
Część pisemna

11 stycznia 2018 r.

w kwalifikacjach, w których
jedynym rezultatem jest
dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

10 stycznia 2018 r.

od 12 stycznia do
17 lutego 2018 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do sesji
styczeń - luty 2018 : 23 marca 2018 r.
Sesja: czerwiec – lipiec 2018
Symbole kwalifikacji w klasach młodzieżowych: M.18, M.12, E.8, M.19, M.15, M.31, E.24, E.6,
E.20, E.18, E.19, B.21, B.22, M.42
Termin składania deklaracji: do 18.02.2018 r.
Część praktyczna
Część pisemna

19 czerwca 2018 r.

w kwalifikacjach, w których
jedynym rezultatem jest
dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

26 czerwca 2018 r.

od 22 czerwca do 4 lipca
2018 r.
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Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do sesji
czerwiec - lipiec 2018: 31 sierpnia 2018 r.
Powołanie komisji egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących oraz osób odpowiedzialnych
za przeprowadzenie egzaminów: zgodnie z procedurami.

Składanie przez uczniów/słuchaczy deklaracji maturalnych:
Deklaracja wstępna

do 30.09.2017 r.

Deklaracja ostateczna

do 07.02.2018 r.

Powołanie komisji egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących oraz osób odpowiedzialnych
za przeprowadzenie egzaminów: zgodnie z procedurami.
Próbna matura: grudzień 2017 r./styczeń 2018 r.

III.

SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE

Egzaminy semestralne w szkołach dla dorosłych:
- semestr jesienny 26.01.2018r. – 05.02.2018 r. (dotyczy LOD)
- semestr jesienny 20.01.2018r. – 21.01.2018 r. (dotyczy SP)
- semestr wiosenny - klasy III LDA, III LDB 13.04.2018 r. - 16.04.2018 r.
- semestr wiosenny (pozostałe klasy dla dorosłych) 08.06.2018 r. – 18.06.2018 r.

Terminy egzaminów poprawkowych w szkole dziennej:

22 - 28.08.2018 r.

Terminy egzaminów poprawkowych w szkole dorosłych:
- po zakończeniu semestru jesiennego – do 9.02.2018 r.
- po zakończeniu semestru wiosennego – do końca sierpnia 2018 r.
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IV.

ZAPLANOWANE POSIEDZENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

1. Rada Pedagogiczna organizacyjna

01.09.2017 r. (piątek)

2. Rada Pedagogiczna z nadzoru pedagogicznego:

14.09.2017 r. (czwartek)

3. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

14.12.2017 r. (czwartek)

4. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna szkoły dziennej

12.01.2018 r. (piątek)

5. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna szkoły policealnej

23.01.2018 r.(wtorek)

6. Rada Pedagogiczna (semestralna) – klasy dla dorosłych

08.02.2018 r. (czwartek)

7. Analityczna Rada Pedagogiczna

08.02.2018 r. (czwartek)

8. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna dla klas maturalnych

23.04.2018r. (poniedziałek)

9. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna
dla klas III ZSZ i promocyjnych

18.06.2018 r.(poniedziałek)

10. Rady szkoleniowe – według potrzeb w ciągu roku szkolnego 2017/2018

V.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania dla wszystkich klas młodzieżowych:

14.09.2017 r. (czwartek)
12.01.2018 r. (piątek)

dla klas maturalnych 22.03.2018 r. (czwartek)
24.05.2018 r. (czwartek)
Konsultacje dla rodziców z wszystkimi nauczycielami:

26.10.17 r. (czwartek)
14.12.17 r. (czwartek)
22.03.18 r. (czwartek)

VI.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA i WŁAŚCIWYCH
WARUNKÓW NAUKI I PRACY

Alarm przeciwpożarowy – wrzesień/październik 2017 r.

VII.

PROMOCJA SZKOŁY

„DRZWI OTWARTE” 24.03.2018 r. (sobota) oraz 26.03.2018 r. (poniedziałek)
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