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Plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku  
w roku szkolnym 2018/2019 

I półrocze 
Dzień Data Godzin

a 
Treść zadania 

1 2 3 4 
PN 03.09. 

 
 9.00  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego spotkanie wychowawców z uczniami 

 omówienie zasad bhp z uczniami 
 omówienie Statutu 

 9.30  spotkanie z uczniami klas I – zapoznanie uczniów klas I ze Statutem   
17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spotkanie wychowawców z rodzicami 
 przedstawienie do zaopiniowania planu pracy wychowawczo- 

profilaktycznego 
 zapoznanie rodziców klas I ze Statutem ZSO nr 12 i projektowanymi zmianami  
 omówienie koncepcji pracy szkoły 
 omówienie oceniania, klasyfikowania i promowania  
 omówienie zasad wystawiania ocen zachowania oraz zasad usprawiedliwiania 

uczniów                 
 omówienie zasad bezpieczeństwa  
 omówienie zasad pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów  

i rodzin  
 deklaracje w klasach I dot. przedmiotu „Wychowanie do życia 

w rodzinie” i religii lub etyki 
 dokonanie wyboru w głosowaniu tajnym jednego przedstawiciela rodziców  

w oddziale do Rady Rodziców 
 przedstawienie sprawozdania (raportu) z nadzoru i raportu  
 przedstawienie wydatków z funduszu rady rodziców za rok szkolny 2018-2019 

i deklaracje rodziców 
ŚR 26.09  -     freshers day  
CZW 27.09   10.55 

 
 ślubowanie uczniów klas I na sztandar 
 

PT 28.09 15.00  złożenie wstępnej deklaracji maturalnej 
ŚR 
CZW 

03.10 
04.10 

 Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół  

CZW 11.10 11.55  program z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 
PT 12.10   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 18.10 ok. 
17.00 

dzielnicowe obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości  w ZSO nr 12 

CZW 01.11  Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

PT 02.11   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 08.11  obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości   

PN 12.11 15,00 - propozycje ocen na I pólrocze 
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ŚR 14,11 

 
 

17.30 
 
 

spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami: 
- informacja o uzyskanych przez uczniów ocenach i ocenach planowanych 
na I półrocze  

SOB 
N 

24.11-
25.11 

 Pomorski Festiwal Teatru i Humoru pod Patronatem GCPU 

WT 04.12  - Dzień języków obcych 

PT 
 

14.12 15.00 ostateczny termin ustalenia ocen za I półrocze i podanie ich do wiadomości 
uczniom klas I, II i III i 3G 

ŚR 19.12 17.30 spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami: 
- informacja o uzyskanych przez uczniów ocenach  

PT 21.12 9.00  jasełka,  spotkanie wigilijne 
23 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. – przerwa świąteczna 

 
II półrocze 

Dzień Data Godzina Treść zadania 
1 2 3 4 

WT 01.01  Nowy Rok – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
ŚR 02.01  dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów liceum z tyt. Rozp. MEN z  5 

października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) 

CZW 07.02 15.00 - ostateczny wybór przedmiotów maturalnych 
SOB 09.02 18.00 Studniówka 

ferie zimowe  od 11 lutego 2019 r. do 24 lutego 2019 r. 
PN 11.03 15.00 zawiadomienie uczniów III o planowanych ocenach  
ŚR 
 

13.03 17.30 spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami: 
- ocena wyników nauczania uczniów klas I, II i III, IIIG 
zawiadomienie rodziców o planowanych ocenach dla uczniów klas III  

CZW 14.03  Dzień Patrona 
ŚR 27.03  Międzynarodowy Dzień Teatru w szkole 
PN 01.04 09.00 

15.00 
dzień otwarty dla kandydatów do liceum -  dzień promocji Liceum 

ŚR - 
PT 

10.04-
12.04 

 egzamin gimnazjalny 

CZW 
 
PT 

11.04- 
 
12.04 

 08.00-
13.00 

zajęcia 
 
- rekolekcje  

PN 15.04 14.30 ostateczny termin ustalenia ocen dla uczniów klas III i podanie ich do 
wiadomości  w klasach 

CZW 
-WT 

18.04- 
 23.04 

 wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc 

PT 26.04 13.00 zakończenie zajęć w klasach III – uroczyste pożegnanie absolwentów 
- przekazanie sztandaru uczniom klas II 
- ślubowanie absolwentów na sztandar liceum 
-    wręczenie świadectw ukończenia liceum, dyplomów i nagród 

PN 29.04  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) 
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WT 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) 

ŚR 01.05  1 maja - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
CZW  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) 
PT 03.05  3 maja – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
PN 06.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245) 
WT 07.05  dzień wolny z tyt. Rozp. MEN z  5 października 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245 
ŚR 08.05 

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

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245 
PN 13.05 15.00 zawiadomienie uczniów klas I-II i IIIGo planowanych ocenach rocznych  
ŚR 
 

15.05 17.00 
17.30 

spotkanie nauczycieli z rodzicami 
- ostateczny termin zawiadomienia rodziców o planowanych ocenach dla 

uczniów klas I - II i IIIG 
PT 14.06 15.00 --  ostateczny termin ustalenia ocen dla uczniów klas I - II i IIIG ogłoszenia 

ich w klasach 
 WT - 
ŚR  

18.06 
19.06  

 
09.00 

- dni sportu i zabawy w szkole  
uroczyste zakończenie roku szkolnego gimnazjalistów 

CZW 20.06  Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
PT 21.06.  09.00 uroczyste zakończenie roku szkolnego 
PN –
CZW 

26.08-  
29.08 

 egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 

 


