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Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku 

w roku szkolnym 2017/2018 
 

 

 

SEMESTR I 
Dzień Data Godzina Treść zadania 

1 2 3 4 

PN 04.09. 

 

 9.00  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego spotkanie wychowawców z uczniami  

 9.30  spotkanie z uczniami klas I – zapoznanie uczniów klas I ze Statutem 

Gimnazjum 

ŚR 06.09 17.30 spotkanie wychowawców z rodzicami 

PT 29.09   XXV-lecie szkoły  

PT 13.10 11.50  ślubowanie uczniów klas I na sztandar 

 program z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

ŚR 01,11  Wszystkich Świętych– dzień wolny od pracy. 

PT 10.11  obchody Święta Odrodzenia Polski  

WT 14.11 15.00 - propozycje ocen na I semestr 

ŚR 15,11 

 

 

17.30 spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami: 

ocena wyników nauczania w pierwszej części I okresu – informacja o uzyskanych 

przez  

uczniów ocenach i ocenach planowanych na I semestr 

   Próbna matura ? 

CZW 30.11  Dzień języków obcych 

SOB 02.12  „Z Mikołajem na sportowo” –  impreza dla niepełnosprawnych 

PT 

 

15.12 14.30 ostateczny termin ustalenia ocen za I semestr i podanie ich do wiadomości 

uczniom klas I, II i III  

ŚR 20,12 17.30 spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami 

-  ocena wyników nauczania w I okresie – informacja o ocenach śródrocznych  

uczniów klas I, II i III LO i II Gimnazjum 

PT 

 

22.12 9.00  jasełka, kolędy 

 Wigilia-   

 

SEMESTR II 

1 2 3  

WT 02.01   dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

   studniówka  

PT 16.03    dzień Patrona Liceum 

- rozpoczęcie pracy punktu konsultacyjnego XX  LO dla kandydatów do liceum 

PN 19.03 15.00 zawiadomienie uczniów III o planowanych ocenach  

ŚR 

 

21.03 17.30 spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami: 

- ocena wyników nauczania uczniów klas I, II i III 

zawiadomienie rodziców o planowanych ocenach dla uczniów klas III  

CZW -

WT 

29.03- 

03.04 

 wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 

ŚR 

CZW 

PT 

04.04 

05.94 

06.04 

 dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

PN 23.04 14.30 ostateczny termin ustalenia ocen dla uczniów klas III i podanie ich do 

wiadomości  w klasach 
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CZW 26.04 9.00 

15.00 

dzień otwarty dla kandydatów do liceum -  dzień promocji Liceum  

PT 27.04 13.00 zakończenie zajęć w klasach III – uroczyste pożegnanie absolwentów 

PN 30.04  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

WT 01.05  dzień wolny od pracy - 1 maja 

ŚR 02.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

CZW 03.05  dzień wolny od pracy - 3 maja 

PT 04.05 

 

 dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

matura 

PN 

WT 

07.05 

08.05 

 dni wolne dla uczniów  dla uczniów LO z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 

r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 

186, poz. 1245). matura  

PN 14.05 15.00 zawiadomienie uczniów klas I-II o planowanych ocenach  

ŚR 

 

16.05 17.00 

17.30 

spotkanie nauczycieli z rodzicami 

 zawiadomienia rodziców o planowanych ocenach dla uczniów klas I i II 

CZW 31.05  dzień wolny od pracy- Boże Ciało 

PT 01.06  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245). 

PN 18.06 15.00 ostateczny termin ustalenia ocen dla uczniów klas I G, I LO i II LO i 

ogłoszenia ich w klasach 

 ŚR  -

CZW 

20.06  

21.06 

 

 

- dni sportu-  gry i zabawy  

 

PT 22.06.   9.00 

 

uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

PN –

ŚR 

27.08 - 

30.08 

 egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

 

 

 


