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Plan pracy 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach 

na rok szkolny 2018/2019 

 

 

Plan opracowany został na podstawie: 

1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 

2018/2019. 

2. Planu nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019. 

3. Koncepcji pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach. 

4. Wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

podsumowującym rok szkolny 2017/2018. 

Cele do zrealizowania: 

 stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów i pomoc uczniom                          

z problemami w nauce, 

 wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

 angażowanie uczniów w planowanie i organizację życia społeczności szkolnej, 

 zacieśnienie współpracy z rodzicami. 

 

Główne zadania 

dydaktyczne i wychowawczo – opiekuńcze 

na rok szkolny2018/2019: 

 przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, 

 doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne i wzbogacenie 

księgozbioru biblioteki, 

 stworzenie zaplecza edukacyjnego jako rozszerzenie oferty szkoły, 

 prowadzenie preorientacji zawodowej, 

 zwiększyć nacisk na naukę języków obcych. 
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Kalendarium szkolne roku 2018/2019 

1. Rozpoczęcie roku 

3 września 2018 r. 

I półrocze  03 września 2018 r .- 25stycznia 201 r. 

II półrocze 11 lutego 2019 r. -  21 czerwca 2019 r. 

Zakończenie roku szkolnego 

21 czerwca 2019r. 

2. Ferie zimowe 

28 stycznia 2019 r. – 08 lutego 2019 r. 

3. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i 

gimnazjum: 

10 kwietnia 2019 r.         15 kwietnia 201 9r. 

11 kwietnia 2019 r.              16 kwietnia 2019r. 

12 kwietnia 2019 r.              17 kwietnia 2019r. 

 

Egzaminy próbne: grudzień 2018, marzec 2019 r. 

4. Zadania związane z systemem oceniania w szkole 

a) konferencje klasyfikacyjne 

21 stycznia 2019 r. 

13 czerwca 2019 r. 

b) powiadamianie rodziców o przewidywanej ocenie ucznia 

do 17 grudnia 2018 r.  

do 13 maja 2018 r. 

c) termin wystawienia ocen  

do 14 stycznia 2019 r. 

do 6 czerwca 2019 r. 

d)     egzaminy poprawkowe  

I półrocze: 1 tydzień od rozpoczęcia II półrocza 

II półrocze: koniec sierpnia 2019 r. 

5. Posiedzenia rad pedagogicznych 

a) 30 sierpnia 2018 r. organizacja i przygotowanie do nowego roku 

szkolnego, 

b) 21 stycznia 2019 r. klasyfikacja śródroczna, 
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c) 25 stycznia 2019 r. podsumowanie - I półrocze, 

d) 13 czerwca 2019 r. klasyfikacja końcoworoczna, 

e) 26 sierpień 2019 r. podsumowująca rok szkolny 2018/2019, 

f) rady szkoleniowe -  zgodnie z planem WDN, 

g) rady dotyczące bieżących problemów uczniów i szkoły - w miarę potrzeb. 

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych 

 02.11.2018 r. 

 02.05.2019 r. 

 10.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty 

 11.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty 

 12.04.2019 r. egzamin ósmoklasisty 

 15.04 2019 r. egzamin gimnazjalny 

 16.04.2019 r. egzamin gimnazjalny 

 17.04.2019 r. egzamin gimnazjalny 

 
 

Harmonogram zebrań z rodzicami 
 

DATA 
 

CEL SPOTKANIA UWAGII 

17.09.2018 r. 
godz. 17.00 

Zebranie ogólne. 
Spotkanie organizacyjno – integracyjne. 

 

22.10.2018 r. Dyżur nauczycieli.  
17.12.2018 r. 
godz. 17.00 

Zebranie ogólne. 
Sprawy bieżące, zapoznanie się                               
z postępami uczniów w nauce 

Oceny 
przewidywane za 
I półrocze 

18.02.2019 r. 
godz. 17.00 

Zebranie ogólne. Podsumowanie 
wyników dydaktyczno – wychowawczych 
za I półrocze. 

 

29.04.2019 r. Dyżur nauczycieli.  
13.05.2019 r. 

 
Zebranie ogólne. 
Sprawy bieżące. 

Oceny 
przewidywane 
końcoworoczne 

oraz w miarę 
potrzeb 

  

 
 


