HARMONOGRAM PLENARNYCH ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach - CKZiU
w roku szkolnym 2022 / 2023
Wszystkie zebrania Rady pedagogicznej będą odbywały się w poniedziałki o godzinie 14:45 obecność na konferencjach dla wszystkich pracowników pedagogicznych jest obowiązkowa.

Tematyka zebrania

Termin

RODZAJ / ZAKRES

Zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, opiniowanie organizacji pracy szkoły kalendarz roku
szkolnego, harmonogramy, dni wolne, tyg. rozkład zajęć, przydział zajęć dydaktycznych i dodatkowych zadań.

29 sierpień 2022 r.
godzina 10:00

Klasyfikacja po egzaminach poprawkowych.
Organizacja nowego roku.

Zatwierdzenie planu pracy szkoły, planu nadzoru pedagogicznego, ustalenie doskonalenia nauczycieli, opiniowanie
projektu planu finansowego, PW-P, ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru ped. do podnoszenia
jakości pracy szkoły – ewaluacja W_ew.. Opiniowanie wniosków o nagrody Dyrektora Szkoły i aneksów do AOS.

05 wrzesień 2022 r.

Plan pracy szkoły, nadzór pedagogiczny,
ewaluacja,

Wyniki pokontrolne 1., dostosowania egz., wyniki testów kompetencji, opiniowanie zmian aktów prawnych szkoły
SZKOLENIE

03 październik 2022 r.

Szkoleniowa

Ewaluacja wew.- analiza wyników matur z [Maj-2022] i egzaminów zawodowych z sesji [Czer-Lip 2022],
/ W_ew - wymaganie ewaluacyjne na 2022/2023/, analiza wyników próbnych egz. zaw. z /dla sesji S-L 2023/, Stan
zagrożeń NDST, NKL. Stan realizacji zaleceń po kontroli 1.

14 listopad 2022 r.

Diagnoza, monitorowanie

Analiza wyników próbnych matur -1, sprawozdanie z ZFŚS, wyniki pokontrolne 2. Stan zagrożeń NDST, NKL

12 grudzień 2022 r.

Opiniowanie planu finansowego na 2023 r.

plan 02 styczeń 2023

Klasyfikacja, stypendia dla uczniów, odznaczenia dla nauczycieli.
PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW PRACY - sprawozdania zespołów

09 stycznia 2023 r.

Narada - analiza i diagnoza, szkolenie egz. zaw.
szkolenie egz. zaw.
15 min. Druga długa przerwa
Klasyfikacyjna śródroczna
PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY ZA I p.

06 luty 2023 r.

Narada - analiza i diagnoza, Sprawozdanie z
nadzoru pedagogicznego. Szkoleniowa

Ewaluacja wew. - analiza próbnych matur i próbnych egz. zaw /dla sesji Czer-Lip 2023/oraz analiza egz. zaw. z
sesji Sty-Lut 2023. Stan realizacji zaleceń po kontroli 2. Stan zagrożeń NDST, NKL kl. IV

13 marzec 2023 r.

Ewaluacja, analiza i diagnoza

Klasyfikacja, zaopiniowanie szkolnego zestawu podręczników na 2023/2024, szkolenie organizacja matur

24 kwiecień 2023 r.

Klasyfikacyjna dla klas IV technikum

Wyniki pokontrolne 3., stan zagrożeń NDST, NKL., szkolenie organizacja egzaminów zawodowych

22 maj 2023 r.

Narada – analiza i diagnoza, szkolenie egz. zaw.

Klasyfikacja roczna, wnioski o przyznanie stypendium PRM i stypendium ME
PREZENTACJA SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI PLANÓW PRACY - sprawozdania zespołów

19 czerwca 2023 r.

Klasyfikacyjna
PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY ZA II p.

Klasyfikacja - zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.

21 czerwca 2023 r.

Klasyfikacyjna
po egzaminach klasyfikacyjnych

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego i raport całościowy z ewaluacji wewnętrznej.

26 czerwca 2023 r.

Podsumowująca.
Sprawozdanie z nadzoru pedagog.

Klasyfikacja - zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych, organizacja roku szkolnego 2023/2024

plan
28 sierpień 2023 r.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2023/2024

Analiza wyników próbnych matur -1, sprawozdanie z ZFŚS, wyniki pokontrolne 2. Sprawozdanie dyrektora z
nadzoru pedagogicznego. SZKOLENIE

Realizacja

Uwaga na
termin
oddania spr.

Uwaga na
termin
oddania spr.

