HARMONOGRAM PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
na rok szkolny 2020/21
Uwaga! Szczegółowe zasady pracy szkoły (zdalnej lub stacjonarnej) będą regulowane w
zależności od sytuacji

DATA
W każdy
poniedziałek

01.09.2020 r.
wtorek

02.09.2020 r.
środa

02.09- 18.09
2020 r.

03.09.2020 r.
czwartek

03.0905.09.2020
czwartek –
sobota

Do dnia
04.09.2020 r.

RODZAJ ZADANIA
Zebranie kadry kierowniczej (w budynku lub
zdalnie)
- kontrola zarządcza
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21
dla wszystkich uczniów za pośrednictwem
platformy Microsoft Teams
Spotkania klas z wychowawcami na
platformie
Ślubowanie klas pierwszych (bez rodziców)
w dolnym kościele parafii św. Augustyna
przy ul. Nowolipki 18 w Warszawie.
Uczniowie klas pierwszych wraz
z wychowawcami spotykają się o godzinie
12.00 przed budynkiem PLSP
przy ul. Smoczej 6
Zebranie informacyjne dla rodziców klas
pierwszych (za pośrednictwem Microsoft
Teams).

Odbywają się za pośrednictwem Microsoft
Teams wyłącznie zajęcia ogólnokształcące w
podwójnym wymiarze (realizowane są tematy
przewidziane na cały wrzesień z omówieniem
wymagań edukacyjnych włącznie.
Spotkanie rodziców wszystkich klas
z wychowawcami (za pośrednictwem Microsoft
Teams), wybór Trójek klasowych i jednocześnie
wybór kandydatów do Rady Rodziców
Zdalne zebranie sprawozdawcze Rady Rodziców
i księgowej.
Zdalne zebranie wyborcze - wybory do Rady
Rodziców
(dokumenty przekazywane poprzez dziennik
elektroniczny)

Ogłoszenie przez nauczycieli specjalizacji
tematów prac dyplomowych
Zgłoszenie przez kandydatów jednej dziedziny,
która będzie częścią dyplomu (rysunku lub
malarstwa lub rzeźby

GODZINA

ODPOWIEDZIALNI

12.0513.00

Dyrektor, wicedyrektorzy,
kierownicy sekcji, księgowa,
kierownik administracyjny,
sekretarz szkoły

9.00
Dyrektor, cała społeczność szkolna
Hymn – P. Maciej Kupidura
10.00

12.00

16.30

8-16.30

17.00

Od 16.00
04.09 –
19.00
05.09

15.00

Wychowawcy klas I – p. M.
Waczkowska i p. D. SzwedWalkiewicz

Dyrektorzy, wychowawcy klas
pierwszych: M. Waczkowska i D.
Szwed - Walkiewicz
Pedagog i psycholog, Maciej
Kupidura i Maciej Jędrzejec
Wszyscy nauczyciele przedmiotów
ogólnokształcących, pierwszeństwo
w wyborze godzin dla
poszczególnych klas mają
nauczyciele pracujący także w
innych miejscach.
Rodzice wszystkich uczniów,
Dyrekcja,
Maciej Kupidura i Maciej Jędrzejec

Przewodniczący Rady Rodziców,
rodzice wszystkich uczniów

kierownik sekcji specjalizacyjnej –
Konrad Wieniawa-Narkiewicz,
nauczyciele prowadzący dyplomy
i uczący rysunku i malarstwa oraz
rzeźby, klasy IV A i B
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15.09.2020 r.
wtorek

21.09-2.10

23.0925.09.2020 r.
środa - piątek

30.09.2020 r.
środa

14.10.2020 r.
środa
12-14.10.2020
poniedziałek środa
09.11.2020 r.
poniedziałek
9-10.11.2020 r.
11.11.2020 r.
środa

Rada pedagogiczna zdalna – opiniowanie planu
do godziny
nadzoru. Plan nadzoru będzie udostępniony od
15.00
Pedagodzy
14.09. Opinie przez dziennik należy przesyłać do
P. Dominiki Szwed.
Odbywają się w budynku szkolnym wyłącznie
8-16.30
Wszyscy nauczyciele przedmiotów
zajęcia plastyczne (praktyczne) w podwójnym
plastycznych. W zakresie opieki
wymiarze godzin (za cały wrzesień). Zajęcia
dyżur pełnią na przemian pedagog i
zorganizowane są w grupach.
psycholog szkolny.
Rada pedagogiczna zdalna, opiniowanie nagród
Dyrektora,
Rada szkoleniowa – podstawowe akty prawne,
regulujące pracę szkół – zmiany w przepisach
prawa oświatowego

Zebranie wychowawców z rodzicami klas
maturalnych za pośrednictwem Microsoft Teams
lub zdalnie
Uroczyste spotkanie młodzieży i pedagogów z
okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej – Na
platformie Microsoft Teams
Wybory do Samorządu Szkolnego

Grono Pedagogiczne,
Dyrektorzy, Protokolantka –
Dominika Szwed-Walkiewicz

16.30

Wychowawczynie klas maturalnych:
Katarzyna Kawka, Aleksandra
Klanowska

10.00

Cała społeczność szkolna,
Samorząd szkolny
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców, Maciej Kupidura,
Maciej Jędrzejec

Do 12.00
14.10.

Opiekun Samorządu Marta
Sieradzka, Samorząd Szkolny

Rozpoczęcie działalności „Poradni
przedegzaminacyjnej”
Kandydaci do szkoły, Rodzice kandydatów
Uwaga – poradnia w formie stacjonarnej jest
nieczynna w okresie epidemii!
Dni wolne od zajęć – Dni dyrektorskie

Tomasz Barszcz

Święto Niepodległości – dzień wolny

12.11. 2020 r.
czwartek

Zdalne obchody Święta Niepodległości

18.11.2020 r.
środa

Wystawienie ocen prognozowanych

Uroczystość zdalną przygotowują –
klasa II B z wychowawczynią
Karoliną Cieślak
12.00

Grono Pedagogiczne

Śródsemestralna sesja Rady pedagogicznej
(zebranie na platformie Microsoft Teams) –
Grono Pedagogiczne – Maciej
16.00
oceny prognozowane zachowania i
Kupidura i Maciej Jędrzejec
przedmiotowe na I semestr 2020/21
Indywidualne spotkania wychowawców z
rodzicami klas (w dowolnej, akceptowanej przez
23.11.2020 r.
rodziców danej klasy formie, uzależnionej od
Wychowawcy, rodzice
?
poniedziałek sytuacji epidemiologicznej), potwierdzenie przez
poszczególnych klas
wszystkich rodziców informacji o
prognozowanych ocenach i zachowaniu.
„Półdyplomy”, wstępna prezentacja
24.11Dyrektorzy,
projektów dyplomowych specjalizacyjnych,
25.112020 r.
8.00-15.00
nauczyciele przedmiotów
ostateczna deklaracja tematów prac z rysunku
wtorek, środa
specjalizacyjnych, kierownicy sekcji
lub malarstwa lub rzeźby klas IV
Do dnia
Przygotowanie wystaw jubileuszowych
Jarzy Mierzwiak – nadzór, wszyscy
25.11.2020 r.
nauczyciele plastycy - udział
20.11.2020
piątek
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26.11.2020 r.
czwartek

Termin złożenia sprawozdania nauczycieli z
działań na rzecz szkoły
(do sekretariatu lub wicedyrektora)

15.00

Grono Pedagogiczne

01.12.2020 r.
wtorek

Uroczyste obchody 75 Jubileuszu PLSP
(w formie zdalnej lub stacjonarnej, w
zależności od sytuacji)
Wręczenie nagród dla nauczycieli

12.00

Cała społeczność szkolna.
Uroczystość przygotowuje p.
Katarzyna Kawka z kl. IV A,
wychowawcy: Milena Iwanicka Giereś i Piotr Kwiatkowski - z klasą
III A i B, pomoc pedagoga i
psychologa szkolnego

Do dnia
18.12.2020 r.

Wystawienie ocen semestralnych

15.00

Pedagodzy

Sesja klasyfikacyjna zdalna.
Zatwierdzenie wyników nauczania w I semestrze
21.12-22.12
2020 r.

22.12.2020 r.
wtorek

23.12.202031.12.2020
styczeń 2021r.

Dyrektorzy,
Grono Pedagogiczne, Wychowawcy
Grono Rodziców

Zdalne posiedzenie Rady Rodziców
Zebrania klasowe (w wyznaczonych klasach) lub
w formie zdalnej, akceptowanej przez rodziców
danej klasy
Do godziny 10.30 odbywają się lekcje
Ogólnoszkolne spotkanie przedwigilijne
Spotkania klasowe
po spotkaniu w auli szkolnej

Przewodniczący Rady Rodziców
Wychowawcy, nauczyciele

10.3012.00

Zimowa przerwa świąteczna
(zajęcia edukacyjne rozpoczynają się
4 stycznia 2021 r.)
Studniówka ? – w zależności od sytuacji
epidemicznej

Wychowawcy klas maturalnych

12.01-13.01.
2021 r.
wtorek - środa

Szkolny przegląd prac malarskich,
rysunkowych i rzeźbiarskich klas

14.01.2021r.
czwartek

Ogłoszenie wyników przeglądu

12.05

15.01.2021 r.
piątek

Ostateczny termin składania deklaracji
maturalnych wychowawcom.

Do godz.
11.00

18.0129.01.2021 r.

Ferie zimowe

19.02.2021 r

do 24.03.2021r.

Przygotowuje klasa I A z wych.
Magdaleną Waczkowską –
spotkanie w auli, oprawa plastyczna
Konrad Wieniawa – Narkiewicz i
Paweł Kasprzak
uwaga: spotkania klasowe
organizowane są po wigilii ogólnej

III A i III B

Wystawienie ocen prognozowanych w klasach
programowo najwyższych
Powołanie szkolnych zespołów
egzaminacyjnych dot. egzaminów
zewnętrznych OKE
Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egz.
Zewnętrznych OKE

9.00 –
15.30

Kierownik sekcji Jerzy Mierzwiak,
Paweł Kasprzak, Paweł Goliszek,
Piotr Kraminer-Kaliciński, Stefan
Żuchowski, pozostałe klasy lekcje
zgodnie z planem
Nauczyciele plastycy,
kierownik sekcji J. Mierzwiak
klasa IV L A i IV LB
wychowawczynie:
Katarzyna Kawka i Aleksandra
Klanowska

do 12.00

Nauczyciele uczący klasy
programowo najwyższe

15.00

Wicedyrektor Bożena Mierzwiak
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Rada Pedagogiczna (w formie zależnej od
sytuacji).
Szkolenie nauczycieli
Zebrania klasowe – klasy maturalne (w formie
zależnej od sytuacji), oceny prognozowane dla
maturzystów

16.00
18.00

Dyrektorzy, Grono Pedagogiczne
Wychowawcy klas IV

?

REKOLEKCJE

wg
osobnego
harmonogr
amu

Magdalena Woźniak

17.03.2021 r.

Termin złożenia sprawozdania z działań na rzecz
szkoły
(do sekretariatu lub wicedyrektorom)

14.00

Grono Pedagogiczne

24.02.2021r.
środa

24.03.2021r.
środa

22-24 marca
2021 r.

Dzień Otwarty dla kandydatów do LP
(w formie zależnej od sytuacji)

Organizacja dnia otwartego dla
kandydatów – wychowawca Piotr
Kwiatkowski z klasą III B
17.00
oprawa plast. Konrad Wieniawa –
Narkiewicz, Jerzy Mierzwiak i cała
sekcja

Odbiór prac dyplomowych
przygotowanie wystawy prac z malarstwa,
rysunku i rzeźby klas maturalnych

26.03. 2021 r.

Przekazanie przez przewodniczących zespołów
przedmiotowych przyjętych do realizacji
programów nauczania oraz podręczników

26.03.2021 r.

Ostatni dzień zajęć klas programowo
najwyższych
Sesja klasyfikacyjna klas programowo
najwyższych oraz
Śródsemestralna Sesja Rady Pedagogicznej.

29.03. 2021r.

8-15

Kierownik sekcji Konrad WieniawaNarkiewicz,
nauczyciele prowadzący dyplomy
(także dyplomy z rysunku,
malarstwa i rzeźby).

do 12.00

Przewodniczący komisji
przedmiotowych,
Krzysztof Pochwicki

15.00
17.00

Dyrektorzy, wychowawcy, Grono
Pedagogiczne,

17.30
Zebranie Rady Rodziców,
Zebrania klasowe.
Wywiadówka

18.00

Dyrektorzy, Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców, Wychowawcy

19.00
31.03.2021 r.
środa

Uroczyste spotkanie przedwielkanocne

01.04 - 06.04.
2021 r.

Ferie wiosenne
Dla uczniów

Przygotowuje klasa I B z wych.
Dominiką Szwed – Walkiewicz i p.
Małgorzatą Szmidt, oprawa
plastyczna Piotr Kraminer Kaliciński
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06.04-09-04
2021 r.

12.04-13.04
2021 r.
12-16 kwietnia
2021 r.

21.04.2021r.
środa

EGZAMIN DYPLOMOWY
część praktyczna
8.00-15.00
(uwaga – egzamin dyplomowy rozpoczyna się w
dniu wolnym od zajęć dla uczniów – nauczyciele
pracują)

EGZAMIN DYPLOMOWY
Historia sztuki

Przygotowanie wystawy prac dyplomowych

Otwarcie wystawy prac dyplomowych,
uroczyste zakończenie roku szkolnego klas
najstarszych

30.04. 2021 r.
piątek

Uroczystość z okazji święta Konstytucji 3 Maja

03.05.2021 r.
poniedziałek

Święto Konstytucji 3 Maja
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.05.2021 r.
wtorek
05.05.2021 r.
środa
06.05.2021 r.
czwartek
07.05.2021 r.
piątek
12.05.2021 r.
środa
13.05.2021 r.
czwartek

Do 14 maja

Do 17 maja

8.00-15.00

12.25 –
14.00

13.25

Wg
harmonogr
amu matur
Wg
Egzamin maturalny z matematyki PP
harmonogr
PP - godz. 9.00
amu matur
Wg
Egzamin maturalny z jęz. angielskiego
harmonogr
PP - godz. 9.00 i historia sztuki PR - 14.00
amu matur
Wg
Egzamin maturalny z jęz. angielskiego PR
harmonogr
- godz. 9.00
amu matur
Wg
Egzaminy maturalne ustne z języka
harmonogr
polskiego i języka angielskiego
amu matur
Egzaminy maturalne ustne z języka
polskiego i języka angielskiego
Egzamin maturalny z języka polskiego
PP - godz. 9.00

Terminy złożenia dokumentów przez
kandydatów do PLSP
(z wyjątkiem świadectwa OKE i świadectwa
ukończenia szkoły)
Wystawienie oceń prognozowanych
zachowania i przedmiotowych

do godziny
15.00

Dyrektor, Konrad WieniawaNarkiewicz, Jerzy Mierzwiak
Nauczyciele specjalizacji oraz
uczący w klasach najstarszych
nauczyciele rysunku i malarstwa,
rzeźby
Dyrektor Beata Lewińska, p.
Katarzyna Kawka, p. Anna
Wigura
Nadzór K. Wieniawa-Narkiewicz,
nauczyciele specjalizacji,
uczniowie kl. IV A i IV B
Kierownicy sekcji plastycznych,
dyrektorzy, klasy dyplomowe,
oprawa artystyczna – klasa III A z
wych. Mileną Iwanicką – Giereś
Udział w uroczystości – cała
społeczność szkolna
Przygotowuje klasa IIA z wych.
Martą Sieradzką,
oprawa plastyczna p. Tomasz
Barszcz

Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla młodzieży –
dzień dyrektorski
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla młodzieży –
dzień dyrektorski
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla młodzieży –
dzień dyrektorski
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla młodzieży –
dzień dyrektorski
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla młodzieży –
dzień dyrektorski
Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla młodzieży –
dzień dyrektorski
Sekretariat

Pedagodzy
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17.05.2021 r.
poniedziałek

19.05.2021 r.
środa

do 20 maja
2021 r.

24-27.05.2021
r.

Rekrutacja do PLSP – egzamin praktyczny
do godziny 14.

9.00 –
14.00

Rada Pedagogiczna
Zebrania klasowe z wychowawcami, informacja
o przewidywanych ocenach
Spotkania z nauczycielami / wywiadówka

16.00
18.00

Pozostałe egzaminy maturalne wg
harmonogramu matur dyrektora CKE oraz
dyrektora ZPSP

Egzamin ustny dla kandydatów do PLSP

03.06.2021 r.
czwartek

Święto Bożego Ciała – dzień wolny

04.06.2021 r.
piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dzień
dyrektorski

08.06.2021 r.
(wtorek)

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do PLSP

07-18 czerwca
2021 r.

Obowiązkowe plenery malarskie, plenery
nadobowiązkowe, lekcje muzealne

18.30

25.06.2021 r.

Rada Rodziców
Dyrektorzy, Grono Pedagogiczne,
wychowawcy

Wg
harmonogr
amu matur

Dyrektorzy,
Komisje nadzorujące
i egzaminacyjne

8.30-15

Kierownik sekcji J. Mierzwiak,
pedagog i psycholog (zamiennie),
K. Kawka, A. Wigura, B. Lewińska,
D. Kalinowska (zamiennie)

Wolny dzień dla wszystkich
12.00

Sekretariat
Wychowawcy klas, nauczyciele
towarzyszący (3 opiekunów na
klasę).

Otwarcie wystawy końcoworocznej

15.00

Cała społeczność szkolna
(obecność obowiązkowa)

Rada Pedagogiczna – sesja klasyfikacyjna
Plenarna Rada Pedagogiczna
Ostateczny termin złożenia ZBIORCZEGO
sprawozdania z działań, w roku szkolnym
2020/21, na rzecz szkoły
(do sekretariatu lub wicedyrektora) oraz termin
złożenia sprawozdań z pracy sekcji i zespołów
przedmiotowych
Zakończenie roku szkolnego, wręczenie
świadectw

15.40

Dyrekcja, nauczyciele

14.00

Dyrektorzy, Grono Pedagogiczne,
Samorząd Szkolny

21.06.2021 r.

23.06.2021 r.
środa

Dzień wolny od zajęć
dydaktycznych dla młodzieży –
dzień dyrektorski
J. Mierzwiak, wszyscy nauczyciele
biorą udział w rekrutacji
Samorząd Szkolny, M. Sieradzka

28.06 – 31.08
2021 r.

Ferie letnie

30.07.2021 r.

Ostateczny termin złożenia dokumentów przez
zakwalifikowanych do PLSP kandydatów

02.08.2021 r.

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do
PLSP
Dyżur Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
związanej z odwołaniami lub ogłoszenie naboru
uzupełniającego

9.00
Dla uczniów
12.00

Kandydaci i ich rodzice
Dyrektorzy,
Przewodniczący komisji
rekrutacyjnej
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26-27.08.2021
r.

Egzaminy poprawkowe

8.30

Nauczyciele powołani do komisji,
kadra kierownicza

30.08.2021 r.

Rada Pedagogiczna – sprawozdanie z nadzoru

9.00

Dyrektorzy
Grono Pedagogiczne

31.08.2021 r.

Rada pedagogiczna inaugurująca nowy rok
szkolny
Rada pedagogiczna szkoleniowa –

9.00

Dyrektorzy
Grono Pedagogiczne

29.08.2021 r.

Złożenie wymagań edukacyjnych w wersji
elektronicznej (na stronę internetową) oraz
papierowej przez wszystkich nauczycieli.

12.00

Wersję elektroniczną przyjmuje
Maciej Kupidura
Wersję papierową – Dorota
Kalinowska
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