KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2010-2011
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓŁNOKSZTAŁCĄCYCH W BIELAWIE
GŁÓWNE
TERMINY

EGZAMINY
I KLASYFIKACJE

RADY PEDAGOGICZNE
- główna tematyka, odpowiedzialni

ZEBRANIA Z
RODZICAMI

1.09.10
– rozpoczęcie
rocznych zajęć
dydaktyczno
- wychowawczych

do 20.09.10 – złożenie deklaracji dotyczących
wyboru języka obcego nowożytnego na egzamin
gimnazjalny w 2010
do 30.09.10 – złożenie wstępnych deklaracji
maturalnych oraz ewentualnych wniosków
o dostosowanie warunków i formy egzaminu wraz
z opinią poradni psychologiczno
pedagogicznej/odpowiedniej poradni
specjalistycznej (opinia poradni powinna być
wydana nie wcześniej niż cztery lata przed
terminem egzaminu i nie później niż do 30
września roku szkolnego, w którym odbywa się
egzamin)

3.09.10- zebranie
informacyjne,
wybór przedstawicieli
do Rady Rodziców
15.09.10 –
ukonstytuowanie się
Rady Rodziców

14.10.10
- Dzień Edukacji
Narodowej
- dzień wolny od
zajęć dydaktycznych
(zgodnie
z rozporządzeniem
MEN)

do 15.10.11 – złożenie przez rodziców wniosków
o dostosowanie formy i warunków egzaminu
gimnazjalnego udokumentowanych
opinią/orzeczeniem poradni psych – ped. lub
zaświadczeniem lekarskim (opinia powinna być
wydana nie później niż do końca września 2010 i
nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły
podstawowej)

23.08.10 i 27.08.10 – wstępne RP –
planowanie pracy szkoły, zespołów,
wychowawców,
zatwierdzenie wyników egzaminów
poprawkowych.
30.08.10– rada szkoleniowa
„System Zarządzania Jakością ISO
9001:2008“
7.09.2010 – rada szkoleniowa „Praca metodą
projektu“
- dokonanie wyboru procedur operacyjnych
do SZJ
14.09.10 – zatwierdzenie planów pracy szkoły
na rok 2010/2011,
- prezentacja Księgi Jakości
28.09.10 -program wychowawczo profilaktyczny – wspólnie z RR
-analiza wyników egzaminów zewnętrznych i
diagnoz wewnątrzszkolnych z 2010 r. –
wnioski do pracy na rok 2010/2011.
-przyjęcie programu realizacji projektów
edukacyjnych na bieżący rok szkolny.
-przydzielenie zadań ewaluacyjnych
zespołom nauczycieli.
5.10.10 - prezentacja dokumentacji
systemowej ISO
19.10.10 -analiza funkcjonowania
Szkolnej Platformy Edukacyjnej,
-przygotowanie do auditu zewnętrznego,
-przedstawienie metod i narzędzi ewaluacji
wewnętrznej na rok szkolny 2010/2011.

październik

wrzesień

Miesiąc

22.10.10 – informacja
o wynikach nauczania
i frekwencji,
informacja
o projektach
edukacyjnych
1
realizowanych
w szkole

listopad

23 -26.11.10 – próbny egzamin maturalny z
Operonem

luty

16.11.10 – rada pedagogiczna na temat
„Monitorowanie wdrażania podstawy
programowej kształcenia ogólnego w klasach
pierwszych i drugiej gimnazjum“ (prezentacja
zespołów przedmiotowych),
- planowanie działań promocyjnych w
związku z rekrutacją na kolejny rok szkolny,
-wypracowanie modelu analiz
komparatystycznych.

15 - 17.12.10 – próbny egzamin gimnazjalny z
Operonem
do 17.12. 10 – wpisanie
w e-dzienniku zagrożeń oceną niedostateczną
z przedmiotów (ew.nieklasyfikowanie)

17.01.11 – początek
II semestru

do 11.01.11 – wpisanie
w e-dzienniku ocen końcowosemestralnych

14-25.02.11 – ferie
zimowe

do 7.02.2011 - złożenie ostatecznych deklaracji
maturalnych (po tym terminie nie ma już
możliwości dokonywania zmian w deklaracji)

styczeń

grudzień

11.11.10
- Narodowe Święto
Niepodległości
12.11.10
- dzień wolny od
zajęć dydaktycznych
(zgodnie
z rozporządzeniem
MEN)
23-31.12.10
-zimowa przerwa
śwtąteczna

18.01.11 – rada klasyfikacyjna
za I semestr roku szkolnego,
-szczegółowa analiza komparatystyczna
wyników nauczania i frekwencji uczniów.
25.01.11 - rada analityczna – podsumowanie
pracy za I semestr
- wnioski do doskonalenia pracy szkoły,
-podsumowanie realizacji nadzoru
pedagogicznego za I semestr 2010/2011,
-analiza stopnia realizacji projektów
edukacyjnych,
-analiza wyników ewaluacji za I semestr.

17.12.10– informacja
o zagrożeniach
ocenami
niedostatecznymi na
I sem. i inne sprawy
dydakt.wychowawcze
21.01.11
– informacja o
klasyfikacji za I
semestr
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marzec

do 4.03.11 – ogłoszenie szkolnego harmonogramu
części ustnej egzaminu maturalnego oraz
szczegółowego harmonogramu części pisemnej
do 18.03.11 – wpisanie w e-dzienniku zagrożeń
końcoworocznych dot. klas III LO

kwiecień

21-26.04.11
– wiosenna przerwa
świąteczna
29.04.11
– zakończenie zajęć
w klasach III LO

do 11.04.11 – przekazanie dyrektorowi szkoły
podpisanej imieniem i nazwiskiem bibliografii
wykorzystanej do opracowania tematu
dotyczącego części ustnej egzaminu z j. polskiego
wraz z informacją o materiałach pomocniczych
i środkach technicznych, którymi zamierza
posłużyć się podczas prezentacji (po tym terminie
bibliografii nie przyjmuje się)
do 12.04.11 – wpisanie w e-dzienniku ocen
końcoworoczych w kl.III LO
EGZAMIN GIMNAZJALNY
Godz.9.00
12.04.11 – część humanistyczna
13.04.11 – częsć matematyczno- przyrodnicza
14.04.11 – j. obcy nowożytny

18.03.11 – klasy III
LO –informacja o
zagrożeniach,
pozostałe klasy –
informacja
o postępach w nauce,
sprawy wychowawcze
19.04.11 – rada klasyfikacyjna dotycząca klas
III LO,
-szczegółowa analiza komparatystyczna
wyników nauczania i frekwencji uczniów.
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maj
czerwiec

3.05.11
- Święto Konstytucji
3 maja
2,4,5,6.05.11
- dni wolne od zajęć
dydaktycznych dla
gimnazjum i liceum
(zgodnie
z rozporządzeniem
MEN)

22.06.11 –
zakończenie
rocznych zajęć
dydaktyczno –
wychowawczych
23.06-31.08.11 –
ferie letnie

do 13.05.11 – wpisanie w e-dzienniku zagrożeń
końcoworocznych dot. klas gimnazjalnych
oraz I i II LO
EGZAMIN MATURALNY
Pisemny
Godz. 9:00 lub 14:00
w zależności od przedmiotu
i poziomu.
4.05.11 – j.polski (9:00 PP; 14:00 PR)
5.05.11 – matematyka (9:00 PP; 14:00 PR)
6.05.11 – j.angielski (9:00 PP; 14:00 PR)
9.05.11 – wos (9:00 PP i PR)
10.05.11 – biologia (9:00 PP i PR)
11.05.11 – j.niemiecki (9:00 PP; 14:00 PR)
12.05.11 – fizyka i astronomia (9:00 PP i PR)
13.05.11 – geografia (9:00 PP i PR)
18.05.11 – historia (9:00 PP i PR)
18.05.11 – chemia (14:00 PP i PR)
Ustny
4-27.05.11
do 10.06.11 – wpisanie w e-dzienniku ocen
końcoworocznych
EGZAMIN GIMNAZJALNY I MATURALNY
-termin dodatkowy – zgodnie z terminarzem
ogłoszonym przez dyrektora CKE

13.05.11 – informacja
o zagrożeniach
i wynikach w nauce,
sprawy
wychowawcze

17.06.11 – rada klasyfikacyjna dotycząca
uczniów klas I, II i III gimnazjum, I i II LO.
-szczegółowa analiza komparatystyczna
wyników nauczania i frekwencji uczniów
24.06.11 - rada analityczna
-analiza wyników nauczania za II semestr
(cały rok szkolny) -wnioski do doskonalenia
pracy szkoły.
-analiza wyników ewaluacji za II semestr
wnioski do doskonalenia pracy szkoły.
-analiza wyników zrealizowanych projektów
edukacyjnych – ocena efektów.
-podsumowanie realizacji nadzoru
pedagogicznego za II semestr 2010/2011.
27-30 06.11 - zdanie dokumentacji klasowej
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lipiec

rekrutacja

sierpień

rekrutacja

MATURALNY EGZAMIN POPRAWKOWY
zgodnie z terminarzem ogłoszonym przez
dyrektora CKE – 23.08.11 – w części pisemnej
22-26.08.11 – w części ustnej
25 – 30.08.11 - egzaminy poprawkowe w ZSO –
dotyczy uczniów gimnazjum i liceum

24.08.11 – rada inaugurująca nowy rok
szkolny 2011/2012
31.08.11 – rada zatwierdzająca wyniki
egzaminów poprawkowych
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