HARMONOGRAM ZEBRAŃ FORUM WYCHOWAWCÓW
w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
w roku szkolnym 2021 / 2022
Wszystkie zebrania Forum będą się odbywały w poniedziałki o godzinie 14:45

Termin

RODZAJ

25 sierpnia 2021 r.
godzina 12:00

Informacyjne, teczki wychowawców, ustawienie systemu, ustalenia prowadzenia systemu w dniach
wyjść, egzaminów, dniach wolnych itp. Informacje dla rodziców na pierwsze zebranie – wzory deklaracji
i wyborów 3 klasowej. Podręczniki i ubezpieczenie.
Szkolenie nowych wychowawców z systemu Librus – M. Filipowska – Świeca, WZO R. Matla - Kocot

27 września 2021 r.

Plany prac i szczegółowy harmonogram działań forum- prezentacja, przydział zadań.
Wyniki pokontrolne 1.
- /opcja: szkolenie dziennik elektroniczny, TEAMS, ANALIZA WZO, STATUTU/

08 listopad 2021 r.

Uwagi

E–learning / TEAMS

Sprawy bieżące. Informacje na zebrania z Rodzicami na XII. Szkolenie dla wych. WDN –............................
Wyniki pokontrolne 2.

06 grudzień 2021 r.

Sprawy bieżące, informacja o zagrożeniach, kontrola wpisów zagrożeń nkl, ndst. Wyniki pokontrolne 3.
Dobre praktyki

04.12 - zagrożenia
11.12 - oceny proponowane
18.12 - wystawienie ocen

03 styczeń 2022 r.

Sprawy bieżące. Podsumowanie I półrocza - problemy, osiągnięcia. Korekta planu pracy.
Szkolenie dla wych WDN –............................

E–learning / TEAMS

07 marzec 2022 r.

Sprawy bieżące, informacja o zagrożeniach w klasach IV, kontrola wpisów zagrożeń nkl, ndst.
Informacje na zebrania z Rodzicami . Wyniki pokontrolne 4.

w kl. IV
04.03 - zagrożenia

11 kwiecień 2022 r.

Sprawy bieżące, informacja o ocenach przewidywanych w kl. IV, kontrola wpisów ocen
przewidywanych.

w kl. IV
08.04 - oceny proponowane
22.04 - wystawienie ocen

16 maj 2022 r.

Sprawy bieżące, informacja o zagrożeniach, kontrola wpisów zagrożeń nkl, ndst.
Informacje na zebrania z Rodzicami . Wyniki pokontrolne 5.

13.05 - zagrożenia

13 czerwiec 2022 r.

Sprawy bieżące, informacja o ocenach przewidywanych, kontrola wpisów ocen przewidywanych,
typowanie 1 nauczyciela do ustalenia dodatkowych punktów (2 pkt) do dodatku motywacyjnego za
wyjątkowo rzetelne wywiązywanie się z prowadzenia dokumentacji. Podsumowanie pracy Forum Wych

E–learning / TEAMS

10.06 - oceny proponowane
17.06 - wystawienie ocen

Odpowiedzialny za:
- przygotowanie i prowadzenie Forum: p. Aneta Kośmider, za statystyki frekwencji w wersji PDF i xls p. Anna Nowak - Nikola, statystyki nauczania p. K. Rosa w wersji PDF i xls - nadzór i kontrola
V. Puchała.
- publikacje statystyk w gablotach oraz ich aktualność p. A. Kośmider
- informacje dotyczące RR, zebrań z rodzicami, statystyki frekwencji rodziców, 3 klasowe, informacje na stronie WWW, BIP itp. p. K. Stawowska,
- za informacje dotyczące wyjść i wycieczek p. V. Puchała, statystyki nauczycieli Dyrektor Szkoły.

