RADY PEDAGOGICZNE
1. Rada inaugurująca rok szkolny 2016/2017
 29 sierpnia (poniedziałek) 2016r. godz. 1000
2. Rada w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły, planu ewaluacji wewnętrznej,
organizacji

pomocy

psychologiczno

-

pedagogicznej

oraz

organizacji

nadzoru

pedagogicznego w szkole
 15 września (czwartek) 2016r. godz. 1445
3. Rada w sprawie zatwierdzenia szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,
planu pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa, ustalenia organizacji doskonalenia
zawodowego nauczycieli, określenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
 29 września (czwartek) 2016r. godz. 14 45
4. Rada – sprawy bieżące
 27 października (czwartek) 2016r. godz. 1445
5. Rada – sprawy bieżące (w tym między innymi w sprawie uczniów zagrożonych oceną
niedostateczną na koniec pierwszego semestru wraz z informacją o zaleceniach dla tych
uczniów i rodziców
 15 grudnia (czwartek) 2016r. godz. 1445
6. Rada klasyfikacyjna
 26 stycznia (czwartek) 2017r. godz. 14 45
Wystawienie ocen do 20 stycznia (piątek) 2016r. do godz. 1400
7. Rada podsumowująca pracę w pierwszym semestrze
 9 lutego (czwartek) 2017r. godz. 1445
8. Rada – sprawy bieżące
 30 marca (czwartek) 2017r. godz. 14 45
9. Rada w sprawie uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego
z informacją o zaleceniach dla uczniów i rodziców
 18 maja (czwartek) 2017r. godz. 14 45
10. Rada klasyfikacyjna
 14 czerwca (środa) 2017r. godz. 14 45
Wystawienie ocen do 9 czerwca (piątek) 2017r. do godz. 1600
11. Rada podsumowująca pracę w roku szkolnym 2016/2017
 21 czerwca (środa) 2017r. godz. 14 00
UWAGA!
Na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciele
poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia i jego

rodziców lub prawnych opiekunów (na ich prośbę) o przewidywanych przez nich stopniach
klasyfikacyjnych. W przypadkach nieobecności nauczyciela (choroba) wychowawca klasy
zobowiązany

jest

poinformować

ucznia

o

przewidywanych

dla

niego

stopniach

klasyfikacyjnych.
Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wychowawcy klas
zobowiązani są w formie pisemnej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanym dla niego klasyfikacyjnym stopniu niedostatecznym.

