III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

1.

2.

3.

4.

L.p.

Ramowy plan pracy III LO im. św. Jana Kantego
w roku szkolnym 2020/2021
Ze względu na obecną sytuację pandemii niektóre rozwiązania
organizacyjne, utrwalone w tradycji szkoły, ulegają bądź ulegną
zmianie (zwłaszcza formy uroczystości i imprez).
W przypadku wprowadzenia nauczania on-line formy oraz terminy
spotkań, zebrań Rady Pedagogicznej, zebrań z Rodzicami,
uroczystości, imprez mogą ulec zmianie i będą organizowane on-line
lub zdalnie.
Harmonogram imprez sportowych (prezentowanych do tej pory w
planie pracy) zostanie opracowany przez zespół nauczycieli wf do
30.10.2020 jako załącznik Ramowego planu pracy 2020/21 z uwagi na
obecną sytuację pandemii.
Termin rekolekcji (wyznaczony w minionym roku na wrzesień 2020)
zostanie wyznaczony w późniejszym terminie (w tym po zapoznaniu
się ze stanowiskiem Rady Rodziców w sprawie terminu i formy
organizacji rekolekcji).
INFORMACJE
Zadania
TERMIN
DODATKOWE

1.

Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacyjne

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021(odp. dyr. Katarzyna Kordus - 01.09.2020
wtorek
plan spotkań oraz wychowawcy poszczególnych klas)

27.08.2020
czwartek

10.00

Spotkania organizacyjne uczniów klas pierwszych z dyrektorem
Katarzyną Kordus oraz z wychowawcami w salach dydaktycznych:
klasa 1a - sala nr 2 parter godz. 9.00-9.50
klasa 1b - sala nr 9 parter godz. 9.00-9.50
klasa 1c - sala nr 10 parter godz. 9.00-9.50
klasa 1d - sala nr 111 piętro I godz. 10-10.50
klasa 1e - sala nr 10 parter godz. 10-10.50
klasa 1f - sala nr 302 piętro III godz. 10.00-10.50
Spotkania organizacyjne uczniów klas drugich i trzecich
wychowawcami w salach dydaktycznych:
klasa G2a -sala 115 piętro I godz. 9.00-9.50
klasa G2b -sala 205 piętro II godz. 9.00-9.50
klasa G2c -sala 112 piętro I godz. 9.00-9.50
klasa G2d -sala 105 piętro I godz. 9.00-9.50

z

klasa P2a -sala 115 piętro I godz. 10.00-10.50
klasa P2b -sala 103 piętro I godz. 10.00-10.50
klasa P2c -sala 9 parter godz. 10.00-10.50
klasa P2d -sala 12 parter godz. 10.00-10.50
klasa 3a -sala 2 parter godz. 11.00-11.50
klasa 3b -sala 104 piętro I godz. 11.00-11.50
klasa 3c -sala 4 parter godz. 11.00-11.50
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klasa 3d -sala 313 piętro III godz. 11.00-11.50
klasa 3e -sala 302 piętro III godz. 11.00-11.50
klasa 3f -sala 12 parter godz. 11.00-11.50

3.

4.

5.

6.

Realizacja projektów edukacyjnych:
1) program „Klasy akademickie” zgodnie z „Regulaminem klas
akademickich” – odp. dyrektor K.Kordus, koordynatorzy
organizacyjni
i merytoryczni (na podstawie umów i
porozumień z UAM w Poznaniu, Politechniką Poznańską,
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytetem
Medycznym w Poznaniu),
2) językowe projekty edukacyjne –odp. zespół naucz. jęz.
obcych,
3) „Wybieram zdrowie” – odp. I.Linka, T.Kolasińska,
M.Komorowski, Ł.Kubzdyl, K.Dudek, K.Kurek,
4) „ENIGMA – wzmocnienie kompetencji matematycznoinformatycznych w liceach Metropolii Poznań” – org.
Metropolia Poznań – odp. dyrektor K.Kordus, K.Zientek,
A.Jaborkhel,
5) Szlachetne zdrowie- cykl uczniowskich art. o zdrowiu - odp.
M.Komorowski,
6) Akademia Rodzica - spotkania szkoleniowe dla rodziców odbywają się tydzień po zebraniach z rodzicami (stacjonarnie
lub on-line)– odp. zespół ped.-psych.
Zebranie wychowawców wszystkich klas z zespołem pedagogiczno- 01.09.2020
psychologicznym w sprawie obowiązujących procedur z zakresu
udzielania pomocy ped.-psych. oraz realizacji treści wychowawczoprofilaktycznych– odp. dyrektor, zespół ped.-psych. (pozostałe
zebrania wychowawców będą ustalane w razie potrzeb przez dyrekcję
szkoły i zespół ped.-psych.)
Zebrania zespołów ds. udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w roku szkolnym 2020/21 - odp. A.Misiak, A.Klimek
wychowawcy, nauczyciele przedmiotów(szczegółowy harmonogram
spotkań zostanie podany przez psychologa szkolnego w przypadku
wystąpienia orzeczeń PPP o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
Zebranie organizacyjne rodziców
uczniów klas 1. III LO z 08.09.2020
wtorek
dyrektorem i wychowawcami – odp. dyrektor, wychowawcy
Zadanie główne: wyłonienie rad oddziałowych, zapoznanie z planem
pracy oraz procedurami działania szkoły

Na
podst.
szczegółowych
harmonogramów.

12.00

Zgodnie
z
harmonogramem
spotkań po konsultacji
z dyrektorem szkoły –
odp. A.Misiak
W
przypadku
wprowadzenia zdalnego
nauczania w szkole lub
w danej klasie zebrania z rodzicami w
formie on-line.

08.09.2020 - wtorek
klasa 1a - sala nr 2 parter godz. 17.00-18.00
klasa 1b - sala nr 9 parter godz. 17.00-18.00
klasa 1c - sala nr 10 parter godz.17.00-18.00
klasa 1d - sala nr 111 piętro I godz. 18-19.00
klasa 1e - sala nr 10 parter godz. 18-19.00
klasa 1f - sala nr 302 piętro III godz. 18.00-19.00
uwaga oraz
klasa 3e -sala 302 piętro III godz. 17.00-18.00
Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 2. III LO z 09.09.2020
środa
wychowawcami – odp. wychowawcy
09.09.2020 środa
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klasa G2a -sala 10 piętro I godz. 17.00-18.00
klasa G2b -sala 205 piętro II godz. 17.00-18.00
klasa G2c -sala 112 piętro I godz. 17.00-18.00
klasa G2d -sala 105 piętro I godz. 17.00-18.00
klasa P2a -sala 115 piętro I godz. 18.00-19.00
klasa P2b -sala 103 piętro I godz. 18.00-19.00
klasa P2c -sala 9 parter godz. 18.00-19.00
klasa P2d -sala 12 parter godz. 18.00-19.00
Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas 3. III LO z 10.09.2020
czwartek
dyrektorem i wychowawcami – odp. dyrektor, wychowawcy
10.09.2020 czwartek
klasa 3a -sala 2 parter godz. 17.00-18.00
klasa 3b -sala 104 piętro I godz. 17.00-18.00
klasa 3c -sala 10 parter godz. 17.00-18.00
klasa 3d -sala 313 piętro III godz. 18.00-19.00
klasa 3f -sala 12 parter godz. 18.00-19.00
7.
8.

Zebranie Rady Pedagogicznej - plan nadzoru pedagogicznego

15.09.2020
wtorek
DZIEŃ INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH NA CYTADELI
11.09.2020
(klasy I wraz z wychowawcami oraz organizatorami i twórcami programu piątek
– klasa 2GB wraz z wychowawcą)
POZOSTAŁE KLASY – ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SZKOLE

9.

Spotkanie dyrektora szkoły z uczniami klas 3. w sprawie egzaminu
maturalnego oraz studniówki – na godz. wychowawczych

od 21 do 25
września 2020

10.

Zebranie Rady Rodziców
Zadanie główne: wyłonienie Prezydium RR, podjęcie stosownych
uchwał, zapoznanie RR z planem nadzoru ped. – odp. dyrektor
K.Kordus
Próbna ewakuacja

22.09.2020
wtorek

12.

Oddanie wypełnionych, sprawdzonych oraz uporządkowanych przez
wychowawców klas 3. deklaracji maturalnych

do 30.09.2020
środa

13.

Dzień Edukacji Narodowej (odp. dyr. Katarzyna Kordus -plan
uroczystości; przedstawiciel SU – prowadzenie uroczystości;
nauczyciele j.polskiego- program artystyczny – prezentacja dot.
historii i Patrona szkoły)
1.Uroczyste przyjęcie kl 1. do społeczności szkolnej- odp. wychowawcy
klas pierwszych

13.10.2020
wtorek

11.

16.20
9.00 – 12.00
Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.

17.00

Termin
zostanie
podany
do
końca
września
po
konsultacji
z
inspektorem bhp (po
powrocie do pracy
stacjonarnej)

klasa 1a i 1b - sala nr 2 parter godz. 9.50-10.35
klasa 1c i 1d - sala nr 2 parter godz.10.45-11.30
klasa 1e i 1f - sala nr 2 parter godz.11.40-12.25
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2. Rozstrzygnięcie konkursu o życiu i działalności Patrona szkoły – odp. s.
Małgorzata Ślęzak (do 12.10.2020)
3. Zmiana pocztu sztandarowego (podczas spotkania z klasami 1a i 1b)
godz. 9.50) - odp. M.Raszyński
14.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

15.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacyjno-organizacyjne

16.

Dzień Kariery podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w formie
stacjonarnej oraz zdalnej (w zależności od formy zajęć)– odp. zespół
ped.-psych.
Zebranie Rady Rodziców

17.

14.10.2020
środa
20.10.2020
wtorek

16.20 on-line

19-23.10.2020

03.11.2020
wtorek

Zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas pierwszych,
drugich, trzecich – odp. wychowawcy w wyznaczonych salach
Godzina informacyjna dla wszystkich rodziców – odp. wszyscy
nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Szczegółowy
harmonogram spotkań
zostanie podany przez
dyrektora poprzez
dziennik elektroniczny
MOBI – tydzień przez
zebraniami (on-line)

18.

Szkolny Dzień Krwiodawstwa – odp. Rafał Polowczyk

W terminie
wyznaczonym przez
opiekuna Szkolnego
Koła PCK po
konsultacji z
dyrektorem szkoły.
Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.

19.

Szkolny Dzień Niepodległości – prezentacja oraz film przygotowany 10.11.2020
przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli historii; udział wszystkich wtorek
klas on-line wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły.

20.

Dni
Rozwoju
Osobistego
podczas
Światowego
Tygodnia 16-22.11.2020
Przedsiębiorczości w formie stacjonarnej oraz zdalnej (w zależności
od formy zajęć) - odp. zespół ped.-psych.

W
godzinach
wyznaczonych przez
zespół
nauczycieli
historii po konsultacji
z dyrektorem szkoły
(on-line)
zdalnie i on-line

21.

XIII Indywidualne Szachowe
J.Pużanowski, M.Raszyński

Mistrzostwa

III

LO

–

Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.

odp.

Termin zostanie
podany po
wcześniejszej
konsultacji
z dyrektorem przez
odpowiedzialnych
nauczycieli.
22.

Uroczyste spotkanie opłatkowe pracowników szkoły i emerytów

15.12.2020

15.30
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23.

wtorek

Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.

Opłatek szkolny dla nauczycieli i uczniów (odp. wychowawcy i
uczniowie - spotkania uczniów z wychowawcami).

22.12.2020
wtorek

Organizacja w salach
dyd. w przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią (lub on-line).

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. 202031.12.2020

24.

styczeń 2021

25.
Wybory Kapituły Uczniowskiej - SU - odp. M.Raszyński

26.

Zebranie Rady Rodziców

19.01.2021
wtorek

Zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas pierwszych,
drugich, trzecich – odp. wychowawcy w wyznaczonych salach
Godzina informacyjna dla wszystkich rodziców – odp. wszyscy
nauczyciele poszczególnych przedmiotów

27.
28.
29.
30.
31.

Wystawienie ocen śródrocznych

do 22.01.2021
piątek
Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna
26.01.2021
wtorek
Zakończenie nauki w I okresie
29.01.2021
piątek
Szkolny Dzień Talentów – odp. K.Berdzik, R.Połeć
03.02.2021
środa
Studniówka (odp. rodzice, uczniowie i wychowawcy klas 3., dyrekcja 05.02.2021
– program uroczystości, K.Kurek - polonez, walc)
godz. 19.00

zmiana terminu na II
okres - zostanie
podana przez
opiekuna SU
Szczegółowy
harmonogram spotkań
zostanie podany przez
dyrektora poprzez
dziennik elektroniczny
MOBI – tydzień przez
zebraniami (on-line)

do godz. 10.00
16.20 zdalnie

zdalnie i on-line
Proponowany termin po
ostatecznych
ustaleniach komitetu
organizacyjnego.
Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.

32.

09.02.2021
wtorek
10 – 12.02.2021
środa, czwartek,
piątek

16.20 on-line

33.

Zebranie Rady Pedagogicznej - sprawozdanie z realizacji nadzoru
pedagogicznego
„Dni aktywności fizycznej i zdrowego żywienia” – odp, nauczyciele
wychowania fizycznego i biologii (w ramach przedsięwzięcia - IX
Turniej Piłki Siatkowej)

34.

Szkolny Dzień Chemii – odp. E.Framska, R.Polowczyk

10.03.2020

odwołany

Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.
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35.

36.
37.

czwartek
12-14.03.2021
piątek, sobota,
niedziela
Konferencja dla pedagogów, psychologów i doradców zawodowych – 18.03.2021
odp. K.Kordus, zespół ped.-psych.
czwartek
Drzwi otwarte dla kandydatów do klas pierwszych 2021/22 (odp. 17.04.2021
sobota
wyznaczony zespół nauczycieli)
Targi Edukacyjne (odp. wyznaczony zespół nauczycieli)

zdalnie
odwołana
rozpoczęcie godz. 10.00
on-line

38.

Szkoleniowe
zebranie
Rady
Pedagogicznej
–
przeprowadzania i organizowania egzaminu maturalnego

39.
40.

Wiosenna przerwa świąteczna
Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen rocznych
uczniom klas III (odp. wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w
klasach III) oraz poinformowanie uczniów klas trzecich i ich rodziców
o proponowanych ocenach końcowych poprzez dziennik elektroniczny
(odp. wychowawcy i poszczególni nauczyciele przedmiotów)

01-06.04.2021
najpóźniej do
09.04.2021
piątek

41.

Zebranie Rady Rodziców

13.04.2021
wtorek

Szczegółowy
harmonogram spotkań
zostanie podany przez
dyrektora poprzez
dziennik elektroniczny
MOBI – tydzień przez
zebraniami (on-line)

od 15.04.2021
czwartek
19.04.2021
poniedziałek
do 23.04.2021
piątek
27.04.2021
wtorek
\

zdalnie

10.00

procedury 23.03. 2021
wtorek

Zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas – odp.
wychowawcy
Godzina informacyjna dla wszystkich rodziców – odp. wszyscy
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
42.

Młodzieżowe Forum Pasjonatów w formie zdalnej- zespół ped.-psych.

43.

Społeczna Akcja "Żonkile" - odp. R.Połeć, B.Kwiatkowska

44.

Wystawienie ocen końcowych uczniom klas maturalnych

45.

Zebranie Rady Pedagogicznej:
1) klasyfikacja końcowa klas 3. ,
2) procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu
maturalnego
\

46.

Oddanie wydrukowanych świadectw ukończenia szkoły oraz
dyplomów i listów gratulacyjnych (odp. wychowawcy klas 3. Beata
Kwiatkowska)
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych III LO
Msza św. (dla uczniów uczęszczających na zajęcia religii – kościół Św.
Marcina)
Uroczysta akademia – odp. dyr. Katarzyna Kordus-plan uroczystości;
przedstawiciel SU – prowadzenie uroczystości; klasa 3d z
wychowawcą- program artystyczny; M.Raszyński-poczet
sztandarowy)

najpóźniej do
29.04.2021
czwartek
30.04.2021
piątek

Egzamin maturalny w sesji wiosennej - część pisemna i ustna

zgodnie z
harmonogramem

47.

48.

16.20 szkolenie
połączone z zebraniem
RP w dniu 27.04.2021
do godz. 10.00

zdalnie
do godz. 10.00
16.20
zdalnie
on-line

12.00
13.00
Organizacja w
prezentowanej formie
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.
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49.

50.
51.

52.

CKE od 4 do 20
maja 2021
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 04.05.2021
1. i 2. w związku z przeprowadzaniem egzaminów maturalnych
05.05.2021
06.05.2021
07.05.2021
Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/22 – odp. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
Wystawienie przez nauczycieli proponowanych ocen rocznych
uczniom klas I i II (odp. wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w
klasach I i II) oraz poinformowanie uczniów klas I i II oraz ich
rodziców o proponowanych ocenach końcowych poprzez dziennik
elektroniczny (odp. wychowawcy i poszczególni nauczyciele
przedmiotów)

od maja do
sierpnia 2021
najpóźniej do
28.05.2021
piątek

Zebranie Rady Rodziców

01.06.2021
wtorek

Zebrania rodziców z wychowawcami poszczególnych klas – odp.
wychowawcy
Godzina informacyjna dla wszystkich rodziców – odp. wszyscy
nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do godz. 10.00

Szczegółowy
harmonogram spotkań
zostanie podany przez
dyrektora poprzez
dziennik elektroniczny
MOBI – tydzień przez
zebraniami (on-line)

53.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

54.

Zebrania ewaluacyjne zespołów ds. udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I i II (w przypadku
wystąpienia orzeczeń PPP o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

55.

Dzień integracyjny klas II – rajd pieszy (odp. wychowawcy i
uczniowie klas II oraz L.Skrycka-Gryc)

11.06.2021
piątek

56.

Wystawienie ocen rocznych

do godz. 10.00

57.

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas 1. i 2.

58.

Oddanie wydrukowanych świadectw oraz dyplomów i listów
gratulacyjnych (odp. wych. klas, nauczyciele biblioteki)

do 11.06.2021
piątek
15.06.2021
wtorek
do 18.06.2021
piątek

59.

Wycieczki klas 1. i 2. (odp. wychowawcy klas)

od 21 do
23.06.2021
poniedziałek,
wtorek, środa

Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.
Przygotowanie
dokumentacji
wycieczek przez
wychowawców do
02.06.2021

60.

Szkolny Dzień Sportu (program i organizacja zajęć – odp. nauczyciele 24.06.2021
wf )
czwartek

04.06.2021
piątek
Zgodnie
z
harmonogramem
spotkań po konsultacji
z dyrektorem szkoły –
odp. A.Misiak
Organizacja w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.

16.20

od godz. 9.00
Organizacja w
przypadku braku
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zagrożeń
spowodowanych
pandemią.
61.

Zakończenie roku szkolnego
25.06.2021
Msza św. (dla uczniów uczęszczających na zajęcia religii – kościół Św. piątek
Marcina)
Uroczysta akademia (odp. dyr. Katarzyna Kordus-plan uroczystości;
przedstawiciel SU – prowadzenie uroczystości; odp. nauczyciele
j.polskiego- program artystyczny; M.Raszyński -poczet sztandarowy)








9.00
10.15
Organizacja w
prezentowanej formie w
przypadku braku
zagrożeń
spowodowanych
pandemią.

W kalendarzu nie zostały ujęte terminy realizowanych dodatkowych projektów
edukacyjnych, sesji popularnonaukowych - przygotowywanych przez klasy
akademickie (sesje organizowane najpóźniej do końca marca 2021r.) oraz wydarzenia
związane z Rokiem Jubileuszowym III LO (uroczystości główne Jubileuszu
zostały przeniesione z 10.10.2020 na październik 2022 – Aula UAM i Sala
Lubrańskiego).
Poczet sztandarowy szkoły wraz z opiekunem uczestniczy we wszystkich
uroczystościach rocznicowych, organizowanych przez władze samorządowe i inne
instytucje (w przypadku braku zagrożeń spowodowanych pandemią).
Zadania nauczycieli, zespołów zadaniowych i przedmiotowych w zakresie
prowadzenia dokumentacji, realizacji planów pracy i procedur szkolnych
związanych z realizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego w roku szkolnym
2020/21 zawarte zostały w załączniku nr 1 niniejszego Ramowego planu pracy III
LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu w roku szkolnym 2020/21.
Procedury pracy - dziennik elektroniczny MOBI 2020/21 zawarte zostały w
załączniku nr 2 niniejszego Ramowego planu pracy III LO im. św. Jana Kantego w
Poznaniu w roku szkolnym 2020/21.

27.08.2020r.
ostatnia zmiana: 13.04.2021r.

oprac. Katarzyna Kordus
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