
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU  

W  ROKU SZKOL. 2016/2017 

 

Lp. Termin Rodzaje Rady 

Pedagogicznej 

Tematyka spotkań Odpowiedzial-

ny 

1. 2016-08-25 
/czwartek/ 

PLENARKA 

ZA ROK SZKOL. 

2015/2016 

Podsumowanie działalności szkoły za r. szkol. 2015/2016. 

1.Informacja o realizacji podstawy programowej z poszczególnych 

zajęć edukacyjnych przez wszystkich nauczycieli. 
2.Analiza i ocena pracy realizacji planów za II półrocze r. szkol. 

2015/2016: 

a. zespołów nauczycielskich 
b. pedagoga szkolnego 

c. wychowawców  świetlicy 

d. nauczyciela- bibliotekarza 

e. opiekuna SU 

f. opiekun SKS. 

3.Ogólne wnioski dyrektora wynikające ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego: 

a. oceny poprawności stosowania przez nauczycieli 

prawa oświatowego  
       w  praktyce szkolnej, 

b. realizacji godzin dydaktycznych zgodnie z plana-
mi nauczania w poszczególnych oddziałach,  

c. realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego z poszczególnych przed-miotów,  
d. organizacji pomocy psychologiczno – pedago-

gicznej, 

e. aktywizowana, monitorowania i wspierania pracy 
zespołowej nauczycieli,   

f. oceniania, 

g. prowadzenia dokumentacji, 

h. przestrzegania przepisów BHP, zapewnienia bez-

pieczeństwa, 

i. spełniania funkcji wych. klasowego 
j. organizacia świetlicy; 

k. szkolenia, obserwacji zajęć i imprez 

l. sukcesów uczniów 
m. awansu zawodowego 

n. kontroli zewnętrznych i wew. 

o. realizacji zadań wspierających proces wycho-
wawczy( RP, Straż Miejska,  OSP, inne). 

4.Dyskusja nad sprawozdaniami, opracowanie  wniosków  i  zadań 

naprawczych do realizacji   w   r. szkol. 2015/2016. 
5.Sprawy bieżące . 

dyrektor  

Zespołu 

  

2. 2015-08-30 
/wtorek/ 

ORGANIZACYJNO-

INFORMACYJNA 
1.Powitanie uczestników posiedzenia, przedstawienie nauczycieli 

nowozatrudnionych, sprawy formalne. 

2.Przyjęcie protokołu z  posiedzenia plenarnego Rady pedagogicz-

nej z dn. 25.08.2016r.  za r. szkol. 2015/2016 . 

3.Uchwała Rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowa-

cji pedagogicznej w szkole        o nazwie „Rybnik na Górnym 

Śląsku opracowaną przez Marię Stachowicz-Polak. 

4.Wdrożenie  załącznika do Regulaminu rady pedagogicznej dot. 

„Instrukcji pisania protokołów w formie elektronicznej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku” wraz z zmianami do 

treści regulaminu Rady Pedagogicznej. 

5.Przekazanie informacji z narady dyrektorów szkół organizowa-

nych przez KO i WE . 

6.Zarządzenie dyrektora w sprawie opłat za żywienie w Zespole ( 

P31 i SP27) w roku szkol. 2016/2017. 

7.Przydział czynności obowiązkowych wynikających z aneksu 1 z 

dn. 01.09.2016r. do arkusza organizacyjnego pracy Zespołu w roku 

szkol. 2016/2017. 

8.Przydział czynności nadobowiązkowych wynikających z działal-

ności statutowej szkoły w roku szkolnym 2016/2017. 

9.Sprawy bieżące. 

dyrektor  

Zespołu 

  



3. 

 

2015-09-14 
/środa/ 

PROGRAMUJĄCA 1. Zatwierdzenie Plan nadzoru pedagogicznego   na rok szkolny 

2016/17. 

2.Zatwierdzenie  planów  pracy  zespołów   przedmiotowych       i  

wychowawczych na rok szkolny 2016/2017. 

4.Zmiana wizji i misji szkoły. Zatwierdzenie programu  wycho-

wawczego  i profilaktycznego szkoły wraz z obowiązującymi 

załącznikami. . 

5 .Zatwierdzenie kalendarza imprez szkolnych na rok  szkol. 

2016/17. 

6.Zasięgnięcie opinii RP w sprawie   terminów dodatkowych dni 

wolnych od  zaj. dydaktyczno-wychowawczych w szkole. 

7. Zatwierdzenie planu zajęć pozalekcyjnych. 

8. Zatwierdzenie kalendarza spotkań z rodzicami. 

9. Przypomnienie koncepcji pracy szkoły. 

 

dyrektor  

Zespołu 

  

4. 2016-09-29 
/czwartek/ 

PROGRAMUJĄCO-

ORGANIZACYJNA 
1.Aktualizacja treści  statutu  Zespołu. 

3.Harmonogramu imprez szkolnych z udziałem P31. 

4.Podjęcie wspólnej analizy w opracowaniu listy  konkursów        i  

listy  reprezentantów szkoły do udziału w  konkursowych  zmaga-

niach / wg  istniejącego zasobu ludzkiego szkoły/ . 

5. Omówienie wyników  Sprawdzianu kl. VI w r. szkol. 

2015/2016. 

 

dyr. szkoły 

powołane gr. 

zadaniowe 

5. 2016-10-24 
/poniedziałek/ 

SZKOLENIOWA Szkolenie Rady Pedagogicznej. 

Ocena poziomu umiejętności ucz. kl. IV z  matematyki  i języka 

polskiego.  

Wstępna diagnoza stopnia przygotowania ucz. kl. IV do podjęcia 

nauki na II poziomie edukacji. 

instytucje  

wspierające 

D. Bywalec 

wych. kl. IV 

6. 2016-11-22 
/wtorek/ 

SZKOLENIOWA 

 

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej. 

Bieżący monitoring realizacji przebiegu zadań w zakresie  kompe-

tencji czytelniczych i umiejętności czytelniczych wśród uczniów 

na I i II  poziomie. 

D. Bywalec 

 

L. Brachaczek 

p. Grzegorzek 

7. 2016-12-12 
/poniedziałek/ 

PROGRAMUJĄCO-

ORGANIZACYJNA 
Ogłoszenie  propozycji  ocen  za  I półrocze  na  miesiąc przed 

klasyfikacją  w  roku szkol. 2016/2017. 

Wyniki z badania osiągnięć ucz. kl. IV z testu interdyscyplinarne-

go na zakończenie I półrocza. 

Stopień realizacji  zadań dydaktyczno-wychowawczych w szkole 

na poziomie kl. I-III.  

Realizacja programu profilaktycznego w szkole, w tym opieka   

nad ucz. z indywidualnymi potrzebami. 

Realizacja zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych 

wych. kl.I-VI 

n-le wiodących 

przedmiotów 

nauczania 

8. 2017-01-12 
/czwartek/ 

KLASYFIKACYJNA Klasyfikacja ucz. kl. II-VI. 

Prezentacja wyników badań wyników nauczania  z wyznaczonych 

przedmiotów. 

Przebieg organizacji pomocy dla uczniów z dysfunkcjami rozwo-

jowymi. 

Realizacja zajęć sprzyjających rozwojowi umiejętności i wiedzy. 

wych. kl. II-VI 

n-le kl. II-VI 

pedagog szkolny 

9. 2017-02-06 
/poniedziałek/ 

SZKOLENIOWA 

ANALITYCZNA 

 

Analiza i ocena wyników dydaktycznych za  I półrocze. 

Wyniki z badania osiągnięć nauczania j. angielskiego w kl. V. 

Analiza i ocena realizacji programu wychowawczego szkoły. 

Analiza i ocena realizacji programu profilaktycznego. 

Sprawozdania z pracy przewodniczących zespołów przedmioto-

wych wychowawczych. 

Sprawozdania z pracy opiekuna Samorządu /Uczniowskiego i 

opiekunów działających organizacji. 

Sprawozdanie z pracy pedagoga, bibliotekarza, wych. świetlicy. 

Wnioski z pracy pedagoga szkolnego w zakresie kształcenia norm 

zachowania. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

 

  

dyr. Zespołu 

wicedyrektor 

pedagog szkolny 

n-le kl. II-VI 

10. 2017-03-21 
/wtorek / 

SZKOLENIOWA Szkolenie Rady Pedagogicznej. 

Bieżący monitoring działalności zespołów ewaluacyjnych. 

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole. 

Wyniki testu umiejętności ucz. kl. VI. 

 

 

 

instytucje  

wspierające 

dyr. Zespołu 

wyznaczenie n-le: 

C. Michalska 

D. Bywalec 

M. Walendykie-

wicz 



11. 2017-04-26 
/środa/ 

 

PROGRAMUJĄCO-

ORGANIZACYJNA 
Szkolenie Rady Pedagogicznej. 

Opiniowanie projektu arkusza organizacyjnego na r. szkol. 

2017/2018. 

Organizacja wyjazdu ucz. kl. III na zieloną szkołę. 

instytucje  

wspierające 

dyr. Zespołu 

12. 2017-05-11 
/czwartek/ 

SZKOLENIOWA Szkolenie Rady Pedagogicznej. 

Przedstawienie  propozycji  ocen  na zakończenie  roku szkol. 

2016/17. 

Przebieg  realizacji podstawy programowej na I i II poziomie 

edukacji.  

Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników. 

instytucje  

wspierające 

zespoły przedmio-

towe 

13. 2017-06-12 

/poniedziałek/ 

KLASYFIKACYJNA Klasyfikacja końcowo roczna  klas II-VI. 

Sprawozdanie z realizacji działalności świetlicy szkolnej, bibliote-

ki szkolnej. 

Działalność pedagoga szkolnego w zakresie organizacji pomocy 

pedagogiczno-psychologicznej przy wsparciu  PPP. 

Podsumowanie działalności SU. 

Analiza wyników badań umiejętności wiedzy ucz. kl. IIa,b, kl. IIIa 

i IIIb. 

Omówienie organizacji zakończenia  roku szkolnego 2016/2017. 

  

n-le kl. II-VI 

p. B. Fizia 

p. J. Słodowicz 

p. A. Szulik 

p. Grzegorzek 

14. 2017-06-20 
/wtorek/ 

lub 

2017-08-23 
/wtorek/ 

ANALITYCZNA 

 
Analiza i ocena wyników dydaktycznych za rok szkol. 2016/2017. 

Analiza i ocena realizacji programu wych.- opiekuńczego szkoły. 

Analiza progr. profilaktycznego. 

Spr. przewodniczących zespołów : Wychowawczego, samokształ-

ceniowych kl. I-III i IV-VI, opiek. organizacji,  kół zainteresowań, 

sekcji sportowej,  spraw. z  realizacji programu indywidualnego 

nauczania j. angielskiego  ucz. kl. IV. 

Sprawozdanie udziału ucz. Zespołu w konkursach przedmioto-

wych, ich osiągnięcia. 

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. 

Wnioski do dalszej pracy na r. szkol. 2016/17. 

Raport z ewaluacji wewnętrznej. 

 

dyrektor Zespołu 

wicedyrektor 

pedagog szkolny 

p. M. Ślosarek 

lider 

wskazani n-le 

Istnieje możliwość zmiany terminu i tematyki  posiedzenia Rady Pedagogicznej , które wynikają 

z  bieżących potrzeb Zespołu. 
 

 

 

Pozytywnie  zaopiniowany przez  Radę Pedagogiczną 14.09.2016r. jako Załącznik do Programu Wy-

chowawczego Zespołu. 


