HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU
W ROKU SZKOL. 2014/2015
Lp.

Termin

Rodzaje Rady

Tematyka spotkań

Odpowiedzialny

Podsumowanie działalności szkoły za r. szkol. 2013/2014.
1/Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej w zakresie
opieki wychowawczej i działań wspierających pracę szkoły.
2/ Analiza wyników sprawdzianu uczniów po klasie VI.
3/ Sprawozdanie i ocena z realizacji pracy szkoły w zakresie
wszystkich obszarów działań statutowych, w tym poszczególnych organów jego pracy.
4/ Realizacja zadań wychowawczych i profilaktycznych z udziałem rodziców , instytucji wspierających szkołę.
5/ Dogłębna analiza realizowanego nadzoru pedagogicznego.
6/Wnioski z nadzoru pedagogicznego- podstawa tworzenia
działań na r. szkol. 2014/2015..
Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015:
1.Opinia RP w sprawie powierzenia funkcji wicedyrektora ds.
przedszkola.
2.Przebieg prac remontowych na terenie obiektu w czasie letnich
ferii.
3.Przydział czynności obowiązkowych dla n-li, zaj. dodatkowych i nadobowiązkowych, zaopiniowanie przez RP.
4. Powołanie, uaktualnienie i zatwierdzenie zespołów przedmiotowych, zadaniowych, ds. pedagogizacji., Zespołu Wychowawczego.
5.Omówienie obowiązującej n-li dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz sposobu jej prowadzenia.
6.Przedstawienie i zaopiniowanie przez RP wniosku rodziców
ucz. kl. V Irminy L. dot. realizacji indywidualnych zajęć j.
angielskiego.
7.Zarządzenie dyr. w sprawie stawki wyżywienia w stołówce
szkolnej i przedszkolu w r. szkol. 2014/2015.
8. Podjęcie zarządzenia w sprawie ubezpieczenia uczniów od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podręczników do kl. I.
10. Realizacja programów rządowych – Wyprawka 2014, Stypendium jst.
11.Realizacja zadań związanych z projektem LNM.
12.Informacje dodatkowe:
-zasady realizacji godz. FP i kółek zainteresowań
-kontrola obowiązku szkol. i przedszkolnego dz. 5,6-letnich
- kalendarz roku szkolnego 2014/15
13. Sprawy bieżące.
1.Informacje z narady dyrektorów z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny, analiza kierunków realizacji polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/15 zawarte w 4
sferach działań połączona z prezentacją.
2. Wybór lidera RP.
3. Omówienie zmian przepisów prawnych dot. uczniów i rodziców od 01.09.2014r.
5.Zatwierdzenie planu pracy zespołu wychowawczego na rok
szkolny 2014/2015.
6.Zatwierdzenie planu konsultacji indywidualnych z rodzicami.
7.Zatwierdzenie harmonogramu Rad Pedagogicznych.
8.Zatwierdzenie rozkładu zajęć lekcyjnych.
9.Zatwierdzenie kalendarza spotkań z rodzicami.
10.Powołanie opiekuna stażu.
11. Zasięgnięcie opinii RP w sprawie terminów dodatkowych
dni wolnych od zaj. dydaktyczno-wychowawczych.
12. Opinia RP w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta
Rybnika dla wyróżniających się n-li.

Dyrektor
Zespołu

Pedagogicznej
1.

2014-08-28
/czwartek/

PODSUMOWUJĄCA

2.

2014-08-28
/czwartek/

ORGANIZACYJNOINFORMACYJNA

3.

2014-09-01
/poniedziałek/

ORGANIZACYJNOINFORMACYJNA

4.

2014-09-12
/piątek/

PROGRAMUJĄCA

1.Zatwierdzenie planu zajęć pozalekcyjnych, w tym zaj. projektu
LNM.
2.Plan nadzoru pedagogicznego i hospitacji, w tym planu ewaluacji wewnętrznej, WDN na rok szkolny 2014/15.

Dyrektor
Zespołu

Dyrektor
Zespołu

3.Zatwierdzenie planów pracy zespołów przedmiotowych i
wychowawczych na rok szkolny 2013/2014.
4.Zatwierdzenie programu wychowawczego i profilaktycznego
szkoły.
5 .Zatwierdzenie kalendarza imprez szkolnych na rok 2014/15.
6.Zasięgnięcie opinii RP w sprawie terminów dodatkowych dni
wolnych od zaj. dydaktyczno-wychowawczych w szkole.
7.Dostosowanie sprawdzianu do potrzeb indywidualnych
uczniów- analiza opinii i orzeczeń PPP.
8.Prace nad aktualizacją regulaminów normalizujących prace
placówki.

5.

2014-09-30
/wtorek/

PROGRAMUJĄCOORGANIZACYJNA

6.

2014-10-22
/środa/
2014-11-17
/poniedziałek/
2014-12-16
/wtorek/
2015-01-19
/poniedziałek/
2015-02-25
/środa/

PROGRAMUJĄCA

7.
8.
9.
10.

SZKOLENIOWA

KLASYFIKACYJNA
SZKOLENIOWA

PODSUMOWUJĄCA

11.

2015-03-24
/wtorek/

SZKOLENIOWA

12.

2015-04-20
/poniedziałek/
2015-05-18
/poniedziałek/

SZKOLENIOWA

14.

2015-06-18
/czwartek/

KLASYFIKACYJNA

15.

2015-06-29
/poniedziałek/

PODSUMOWUJĄCA

13.

1.Aktualizacja treści statutu Zespołu.
2. Zaopiniowanie przez RP regulaminów pracy zespołu.
3.Harmonogramu imprez szkolnych z udziałem P31.

Ogłoszenie propozycji ocen na zakończenie I półrocza w
roku szkol. 2014/15.
Klasyfikacja ucz. kl. I-VI.

Wych. kl. I-VI

1/ Powołanie Szkolnej Komisji Nadzoru Sprawdzianu. z przedst.
Innych placówek oświatowych.

przew.
SZN

1/Analiza i ocena wyników dydaktycznych za I półrocze.
2/Analiza i ocena realizacji programu wychowawczego szkoły.
3/Analiza i ocena realizacji programu profilaktycznego.
4/Sprawozdania z pracy przewodniczących zespołów przedmiotowych wychowawczych.
5/Sprawozdania z pracy opiekuna Samorządu /Uczniowskiego i
opiekunów działających organizacji.
7/Sprawozdanie z pracy pedagoga, bibliotekarza, wych. świetlicy.
8/Wnioski z nadzoru pedagogicznego.
Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie nowych przepisów,
organizacji i przebiegu sprawdzianu po kl. VI.

dyr. Zespołu
wicedyrektor
pedagog szkol.
n-le kl. I-VI

SZKOLENIOWA

Ogłoszenie propozycji ocen na zakończenie roku szkol.
2014/15.
Klasyfikacja końcoworoczna klas I-VI.
Omówienie zakończenia roku szkolnego dla klasy VI.
1/Analiza i ocena wyników dydaktycznych za rok szkol.
2014/2015.
2/Analiza i ocena realizacji programu wych.- opiekuńczego
szkoły.
3/Analiza progr. profilaktycznego.
4/Spr. przewodniczących zespołów : Wychowawczego, samokształceniowych kl. I-III i IV-VI, opiek. organizacji, kół zainteresowań, sekcji sportowej, realizacji zaj. art. 42KN. spraw. z
realizacji programu indywidualnego nauczania j. angielskiego
ucz. kl. IV.
5/Sprawozdanie udziału ucz. Zespołu w konkursach przedmiotowych, ich osiągnięcia.
Wnioski do dalszej pracy na r. szkol. 2015/16.
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

dyrektor Zespołu
wicedyrektor
pedagog szkolny
p. M. Ślosarek
lider
wskazani n-le

Istnieje możliwość zmiany terminu i tematyki posiedzenia Rady Pedagogicznej wynikające z bieżących potrzeb Zespołu.
Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 12.09.2014r. jako Załącznik do Programu Wychowawczego Zespołu.

