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Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481,.ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

 w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

 i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuoczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1646). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 

 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagao wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. 

 poz. 1611ze zm.). 

 Statuty: Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chotyłowie. 

 Projekt Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie na rok szkolny 2020-2021 
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Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej paostwa na rok szkolny 2020/2021. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021. 

3. Koncepcję pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie na lata 2015-2020. 

4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2019/2020. 

Główne zadania szkoły: 

1. Skuteczne przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i dalszego etapu edukacji.  

2. Kształtowanie postaw obywatelskich i wychowanie do wartości. 

3. Bezpieczeostwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.  

4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  

5. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

6. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. 

7. Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnieo i zainteresowao uczniów. 

8. Umożliwienie odniesienia sukcesu dzieciom ze SPE. 

9. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

10. Rozwijanie wszystkich typów edukacji. 

11. Realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

12. Profilaktyka uzależnieo w szkołach i placówkach oświatowych.  

13. Profilaktyka zdrowotna, dotycząca chorób zakaźnych i innych. 

14. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów. 

15. Wykorzystanie metod i technik wypracowanych w okresie funkcjonowania szkoły  na odległośd 

 w codziennej pracy szkoły. 
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PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 
 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 
 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Przypomnienie Koncepcji Pracy i Rozwoju ZPO  opracowanej na lata 2015-2020 
 

dyrektor ZPO do kooca sierpnia 2020 

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor ZPO do kooca sierpnia 2020 

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły rada pedagogiczna do 15 września 2020 

Opracowanie planu wychowawczo - profilaktycznego rada pedagogiczna 
rada rodziców  

do 30 września 2020 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego ZPO dyrektor ZPO do 15 września 2020 

Opracowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej wszyscy nauczyciele do 15 września 2020 

Opracowanie planu pracy ( Plan pracy  biblioteki szkolnej, Plan pracy pedagoga, 
Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeostwa, Plany pracy SU,  Plan WDN, Plany 
pracy na zajęciach pozalekcyjnych i kół zainteresowao) 
 

wszyscy nauczyciele  do15 września 2020 

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrekcja  szkoły cały rok 2020-2021 
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Przedstawienie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego 
nadzoru w roku szkolnym 2020/2021 

dyrekcja  szkoły do kooca sierpnia 2021 

Awans zawodowy nauczycieli, lekcje otwarte, realizacja zadao opiekuna stażu  dyrektor szkoły, opiekunowie 
stażu, nauczyciele 
odbywający staż 

cały rok  2020-2021 

Innowacje pedagogiczne – zgłoszenie, realizacja chętni nauczyciele cały rok 2020-2021 

Promocja szkoły w lokalnych mediach, w środowisku lokalnym dyrekcja szkoły, wszyscy 
nauczyciele 

cały rok 2020-2021 

Powołanie zespołów zadaniowych i zespołu ds. wspomagania rozwoju szkoły dyrekcja szkoły  do15 września 2020 

Opracowywanie wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur  zespoły zadaniowe  wg potrzeb 
cały rok 2020-2021 

Prowadzenie na bieżąco ewidencji spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego: 

 Bieżąca kontrola realizowania obowiązku szkolnego;  

 Monitorowanie frekwencji na zajęciach lekcyjnych i zajęciach 
pozalekcyjnych 

 Kontrola zasadności zwolnieo z lekcji wychowania fizycznego 

 Stały monitoring nieobecności  uczniów w szkole 

 Egzekwowanie zasad dotyczących usprawiedliwiania nieobecności ucznia na 
zajęciach lekcyjnych. 

 

dyrektor  ZPO  
wychowawcy, 
pedagog 
nauczyciele wychowania. fiz. 
pozostali nauczyciele 
 

 
cały rok 2020-2021 

Wprowadzenie i systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego firmy 
Vulcan 

dyrektor  ZPO, 
wychowawcy, 
pozostali nauczyciele 

wrzesieo – październik 
2020 
cały rok 2020-2021 
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Racjonalna organizacja zastępstw za nieobecnych  nauczycieli,  
przydzielanie zastępstw zgodnie ze specjalizacją nauczyciela w celu realizacji 
danego przedmiotu. (w miarę możliwości) 
W przypadku braku takiej możliwości przydzielanie zastępstw i realizacja innego 
przedmiotu lub zajęd opiekuoczych. 
 

dyrektor ZPO, pedagog   cały rok 2020-2021 

Poprawa warunków działalności szkoły. Zakup pomocy dydaktycznych wg 
zapotrzebowania nauczycieli. 
 
 

dyrektor  ZPO Cały rok 2020-2021 
w miarę możliwości 
finansowych  

Dbanie o bezpieczeostwo oraz warunki pracy i nauki. 
 

dyrektor  ZPO  cały rok 2020-2021  
 

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor ZPO do kooca kwietnia 2021 
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NAUCZANIE 
 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie poziomu 
nauczania . 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 2020-2021 

Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 2020-2021 

Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie 
kształcenia 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 2020-2021 

Przeprowadzenie w grupie dzieci 6-letnich , klasie pierwszej i czwartej diagnozy 
wstępnej przez  nauczycieli, w ramach swoich przedmiotów wraz ze szczegółową 
analizą posiadanych przez uczniów wiadomości i umiejętności.   

Nauczyciele uczący 
w wymienionych grupach 
i  klasach  

wrzesieo-październik 2020 

Przygotowywanie dzieci z grupy 6-latków do diagnozy po klasie 0 

 Przeprowadzanie próbnych diagnoz  

 Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków  
do realizacji. 

 
Wychowawcy i nauczyciele 
uczący w grupie 6-latków 

 
styczeo 2020r. 
marzec 2020r. 
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Przygotowywanie uczniów klasy ósmej  do egzaminu zewnętrznego. 

 Przeprowadzanie próbnych  egzaminów dla uczniów klasy ósmej SP z języka 
polskiego. Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków 
do realizacji 

 Przeprowadzanie próbnych egzaminów  dla uczniów klasy ósmej SP 
z matematyki. Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie 
wniosków do realizacji 

 Przeprowadzanie próbnych  egzaminów dla uczniów klasy ósmej SP z języka 
obcego. Analiza oraz opracowanie wyników, a także wdrażanie wniosków  
do realizacji  

 Przeprowadzenie próbnych egzaminów dla uczniów klasy VII 

nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 
egzaminacyjnych 

grudzieo 2020 
 
marzec 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych oraz zespołu do spraw wspomagania 
 i rozwoju szkoły 

przewodniczący zespołów 
 
lider WDN 

wg planów pracy zespołów  

Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, poradnią  psychologiczno 
- pedagogiczną i rodzicami oraz uczniami i wychowankami w celu rozpoznania 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 2020-2021 

Objęcie dzieci przedszkolnych ze SPE oraz uczniów szkoły podstawowej i pomocą 
PPP. 
Praca z uczniami mającymi specjalne potrzeby edukacyjne. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów. Zapewnienie odpowiedniej opieki wszystkim uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 
 

 dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów 

 dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty 

 współpraca z PPP 

 pedagogizacja rodziców w celu uświadomienia korzyści wynikających ze 
współpracy z PPP  

 
 

pedagog, uczący nauczyciele  cały rok szkolny 2020-2021 
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Odkrywanie i rozwijanie zainteresowao i uzdolnieo uczniów przez 
indywidualizowanie stawianych im zadao, udział w kołach zainteresowao   
oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych, 
zajęciach rozwijających w ramach godzin d/d dyrektora 

wszyscy nauczyciele cały rok szkolny 2020-2021 

Badanie wyników nauczania z wyznaczonych przedmiotów  nauczyciele poszczególnych 
przedmiotów 

według planu nadzoru 

Organizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjazdów do teatru, galerii, na wystawy. 
(z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego) 

wychowawcy, nauczyciele 
uczący  

cały rok szkolny 2020-2021 

Kontrola  dokumentacji oraz właściwego i systematycznego oceniania uczniów 
przez nauczycieli  

 kontrola rytmiczności i różnorodności oceniania;  

 kontrola zgodności zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów z przepisami 
prawa, w tym oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 
 
 

dyrektor ZPO   według planu nadzoru 

Obserwacje zajęd lekcyjnych, pozalekcyjnych i uroczystości szkolnych zgodnie  
z tematyką obserwacji i harmonogramem 

dyrektor ZPO 
 

według planu nadzoru 

Zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych 

 Spotkania z uczniami i nauczycielami szkół ponadpodstawowych  

 Udział  uczniów klasy VIII SP w dniach otwartych organizowanych przez szkoły 
ponadpodstawowe. 

 Udostępnianie materiałów dotyczących  rekrutacji i oferty edukacyjnej 

 Spotkanie z doradcą zawodowym  

 Realizacja doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII oraz na lekcjach 
wychowawczych w pozostałych klasach  SP oraz Przedszkolu 

wychowawca klasy VIII 
doradca zawodowy 
pedagog 

styczeo - maj 2021 
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WYCHOWANIE  
 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Integracja zespołów klasowych Wychowawcy klas cały rok 2020-2021 

Realizowanie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.  opiekunowie SU 
wychowawcy  
wszyscy nauczyciele 
 i pracownicy 

cały rok 2020-2021 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowao uczniów wszyscy nauczyciele, 
pedagog 

cały rok 2020-2021 
 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole, profilaktyka cyberprzemocy, profilaktyka 
uzależnieo, profilaktyka zdrowotna 

Wszyscy nauczyciele, 
pedagog 

cały rok 2020-2021 
 

Kultywowanie tradycji regionalnych i patriotycznych.  

 Udział w uroczystościach szkolnych 
 Obchody świąt paostwowych 
 Organizacja apeli i akademii szkolnych  
 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek 

 Patriotyczne Szkolne Projekty Edukacyjne  

 Gazetki, foldery, artykuły, filmy 

 

wszyscy nauczyciele 
 

cały rok 2020-2021 
wg kalendarza uroczystości  
 

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci,  pedagogiem szkolnym logopedą, 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 Pedagogizacja rodziców zgodnie z potrzebami poszczególnych zespołów klasowych;  

 Promocja postaw i wartości zawartych w podstawie programowej i w programach 
wychowawczych i przedmiotowych  

 Pedagogizacja rodziców zgodnie z zapotrzebowaniem i propozycjami rodziców 
 
Opracowanie procedur dotyczących funkcjonowania szkoły w okresie pandemii covid-19 
oraz zapewnienie bezpieczeostwa uczniów, pracowników i rodziców 
 
Opracowanie zasad oceniania postępów w nauce oraz odnotowywania frekwencji na 
zajęciach w przypadku wprowadzenia nauki zdalnej  
 

wychowawcy klas 
 
wszyscy nauczyciele  
 
 
 
 
zespół ds. procedur  
 
 
zespół ds. zmian  

cały rok 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
wrzesieo 2020 
 
 
wrzesieo 2020 
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Organizacja i doskonalenie pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekunowie SU cały rok 2020-2021 
 

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych  
Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu 
 
Profilaktyka zdrowotna, zasady higieny dotyczące zapobieganiu chorobom zakaźnym 
 i innym 

wychowawcy klas, 
pedagog szkolny, 
nauczyciel wychowania 
fizycznego 
wszyscy nauczyciele 

cały rok 2020-2021 

Edukacja czytelnicza  Nauczyciel bibliotekarz, 
nauczyciele języka polskiego, 
wychowawcy, nauczyciele 
wszystkich przedmiotów 

cały rok 2020-2021 

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły i przedszkola dyrekcja, wychowawcy klas 
wszyscy nauczyciele 

cały rok 2020-2021 

Zwiększenie odpowiedzialności uczniów za bezpieczeostwo i zdrowie swoje i kolegów.  

 pogadanki BHP na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych  

 spotkania z przedstawicielami policji, higienistka szkolną 
 zajęcia z  I pomocy przeprowadzone przez nauczycieli i uczniów SP 
 spotkania z ratownikiem medycznym 

Przypominanie zasad higieny i zasad bezpieczeostwa oraz procedur covid-19 
 

wszyscy nauczyciele  
nauczyciel EDB i techniki 
wychowawcy 
pedagog 

cały rok 2020-2021 

Zapobieganie uzależnieniom, agresji, przemocy wśród uczniów. Eliminowanie przypadków 
agresji. Stosowanie obowiązującego systemu kar i nagród. 

wszyscy nauczyciele , 
pedagog szkolny 

cały rok 2020-2021 

Budowanie pozytywnych relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

 Dostrzeganie i bieżące rozwiązywanie problemów na płaszczyźnie uczeo – rodzic – 
nauczyciel 

 Cykl zajęd „ Rozruszaj rodziców” 

wszyscy nauczyciele  
 
 

cały rok 2020-2021 
 
wg. harmonogramu  

 
Realizacja programów m.in.: 

 Trzymaj formę 

 Nie pal przy mnie, proszę  

 Bieg po zdrowie 

 Aktywne przerwy 

 Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków  

 Radosny uśmiech –program profilaktyczny przeciw próchnicy 

 cały rok 2020-2021 
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 Dzieo bezpiecznego Internetu – Stop cyberprzemocy  

 Program dla szkół - Owoce, warzywa, mleko i przetwory mleczne w szkole 

 Zbiórka makulatury 

 Zbieramy baterie 

 Zbiórka nakrętek 
 Przywródmy Dzieciom Uśmiech 

 Puszka dla maluszka – pomoc dzieciom Afryki 
 Twoje dane Twoja sprawa  
 Programy CEO 

 „TO DZIAŁAMY!” –PROJEKT EDUKACYJNO-SPOŁECZNY UNICEF POLSKA I FUNDACJI 
SANTANDER BANK POLSKA 

 "Cukierek za życzliwośd - i Ty możesz zostad wolontariuszem" 

 Mali Patrioci 

 Magia Świąt Bożego Narodzenia  

 I inne 

 
 

ZADANIA OPIEKUOCZE 
 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Organizacja opieki pedagogicznej. 
Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu  

dyrektor, logopeda, 
pedagog szkolny, 
tyflopedagog 
wszyscy nauczyciele 

cały rok 2020-2021 

Przestrzeganie zasad BHP, regulaminów i procedur. 

 pełnienie dyżurów przez nauczycieli, 

 zapewnienie opieki w stołówce szkolnej, 

 zwalnianie uczniów z lekcji, zgodnie z procedurą,  

 organizowanie zajęd w terenie zgodnie z regulaminem wycieczek szkolnych,  

 opieka nad uczniami zwolnionymi z wych. fiz., religii. wych. do życia w rodzinie 

 przestrzeganie procedur dotyczących covid-19 

dyżurujący nauczyciele  
 
wszyscy nauczyciele  
nauczyciele świetlicy szkolnej 
 

cały rok 2020-2021 
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Rozpoznawanie potrzeb i planowanie zadao opiekuoczych, zapobieganie niedożywieniu 
uczniów. 

 współpraca z GOPS-em,  

 rekrutacja do stołówki szkolnej 

 promocja zdrowego stylu życia 

 rekrutacja do świetlicy szkolnej 

 
 

dyrekcja, pedagog, 
wychowawcy 
nauczyciele  świetlicy 

cały rok 2020-2021 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki Wychowawcy klas, 
nauczyciele świetlicy 

cały rok 2020-2021 

Organizacja opieki  i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wychowawcy klas, pedagog  wg potrzeb  

 
 
 
 
 

Dni wolne od pracy Szkoła Podstawowa: 
 

 Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020r. (środa) 

 Przerwa Świąteczna - Boże Narodzenie –23 - 31 grudnia 2020r. 

 Nowy Rok – 1 stycznia 2021r. (piątek) 

 Trzech Króli – 6 stycznia 2021r. (środa) 

 Ferie zimowe 1-14 lutego 2021r. 

 Przerwa Świąteczna - Wielkanoc – od 1 - 6 kwietnia 2020r. 

 Święto Pracy – 3 maja 2020r. (poniedziałek) 

 Boże Ciało – 3 czerwca 2020r. (czwartek) 

 Zakooczenie roku szkolnego 2020/2021 – 25 czerwca 2021r. (piątek) 
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Dni dodatkowo  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 
 

 14 października 2020r. – DEN  -  (środa)  

 25 maja 2021r. – egzamin ósmoklasisty – (wtorek) 

 26 maja 2021r. - egzamin ósmoklasisty – (środa) 

 27 maja  2021r. - egzamin ósmoklasisty – (czwartek) 

 4 czerwca  2021r. – (piątek) 
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ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZENIEM  EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 
 

Zadania Termin Odpowiedzialni 
 

1. Badania uczniów z problemami  w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  
 

Do kooca 
września 2020 

Pedagog szkolny 
 

2. Wybór języka obcego, zdawanego na egzaminie - deklaracje Do kooca 
września 2020 

Rodzice uczniów  
wychowawcy 

3. Składanie przez rodziców (prawnych opiekunów) do dyrektora szkoły opinii PPP i wniosków 
o dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty  
 

Do 15 
października  

2020r. 

 Rodzice uczniów  
 Pedagog szkolny 

4. Analiza wyników egzaminów próbny; opracowanie działao stabilizacyjno – naprawczych, 
opracowanie wytycznych do pracy zespołów przedmiotowych  
 

marzec 2021r. Dyrektor ZPO  
Zespoły przedmiotowe 

5. Przygotowanie i przesłanie do OKE listy uczniów przystępujących do egzaminu  
 

Do 30 listopada 
2020r. 

Dyrektor ZPO 
Sekretarz szkoły  

6. Próbny egzamin gimnazjalny. Powołanie  Zespołów Nadzorujących  przebieg próbnego 
egzaminu gimnazjalnego, szkolenie członków zespołu 

Grudzieo 2020 
Marzec 2021r. 

Zespoły przedmiotowe  

7. Powołanie  Zespołów Nadzorujących  przebieg egzaminu, szkolenie członków zespołu  Kwiecieo  2021r. Dyrektor ZPO 
 

8. Zebranie dla  rodziców uczniów klasy ósmej – poinformowanie o wynikach egzaminów 
próbnych, o procedurach związanych z przebiegiem egzaminu. 
  

Kwiecieo 2021r. 
 

Wychowawca  

9. Szkolenie uczniów klasy  ósmej dotyczące procedury przeprowadzania i przebiegu 
egzaminu gimnazjalnego  

Maj 2021r. Wychowawcy  

10. Zebranie z rodzicami informacyjne – egzamin ósmoklasisty  Listopad 2020r. 
Kwiecieo 2021r,  

 

Dyrektor ZPO 

11. Egzamin Ósmoklasisty  
 
 

25-27 maja 
2021r.  

 

Dyrektor ZPO 
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HARMONOGRAM POSIEDZEO RADY PEDAGOGICZNEJ 

Termin Tematyka 

 

Odpowiedzialny Uwagi 

08/2020 

1. Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku 

szkolnym 2019/2020 

2. Sprawozdanie z prac remontowych wykonanych w czasie wakacji. 

 

Dyrektor ZPO 

 

08/2020 

1. Organizacja roku szkolnego 2020/2021.  

Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacyjnego 

Przedstawienie przydziału obowiązków, Kalendarza roku szkolnego 2020/2021, 

powołanie Zespołów zadaniowych, przyjęcie Planu pracy szkoły i przedszkola, 

zaopiniowanie tygodniowego planu godzin.  

2. Sprawy różne 

3. Omówienie organizacji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

4. Przedstawienie procedur bezpiecznego pobytu uczniów, wychowanków, 

pracowników i rodziców w placówkach ZPO oraz zasad funkcjonowania ZPO 

 w okresie pandemii covid-19 

5. Szkolenie dotyczące e-dziennika 

Dyrektor ZPO 

 

09/2020 

1. Plan Wspomagania i rozwoju szkoły 2020/2021 

2. Innowacje Pedagogiczne 

3. Plan Ewaluacji na rok szkolny 2020/2021 

 

Dyrektor ZPO 

 

09/2020 
Szkolenie dotyczące e-dziennika z przedstawicielem firmy Vulcan Oddelegowani 

nauczyciele 

 

09/2020 

1. Zaopiniowanie Planu nadzoru pedagogicznego, Programu  wychowawczo-

profilaktycznego, przedstawienie planów pracy pedagoga,  zespołów 

przedmiotowych, SU i inne. 

2. Sprawy różne. 

Dyrektor ZPO 
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10 /2020 

05/2020 

Spotkania szkoleniowo - doskonalące Rady Pedagogicznej – wg. bieżących 

potrzeb  

Dyrektor ZPO 

 

 

11/2020 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej – cyberprzemoc, nałogi, skłonności Pedagog szkolny  

12/2020 
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej – Pierwsza Pomoc w nagłych 

wypadkach 
p. Artur Sieraj 

 

01/2020 

Konferencja klasyfikacyjno - podsumowująca, klasyfikacja za I semestr roku 

szkolnego2020/2021 

1. Podjęcie stosownych uchwał,  

2.Przyjęcie sprawozdania z realizacji planów nauczania, 

2.Przyjęcie sprawozdania wychowawców z pracy wychowawczej, 

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności organizacji uczniowskich, 

4. Ocena działao podjętych na rzecz realizacji Planu pracy szkoły, 

5. Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego  
za I semestr  
6. Sprawy różne. 

7. Sprawy bieżące, 

8. Wnioski i zadania z nich wynikające. 

           Dyrektor ZPO 

 

04/2021 
Konferencje szkoleniowe Rady Pedagogicznej dotyczące organizacji i przebiegu 
egzaminów ósmoklasisty 

Dyrektor ZPO  

03/04/2021 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej 
Liderzy zespołów    

przedmiotowych 

 

06/2021 

Konferencja klasyfikacyjna, klasyfikacja koocoworoczna  

1. Podjęcie stosownych uchwał,  

2. Sprawy bieżące, 

3. Wnioski i zadania z nich wynikające. 

Dyrekcja        Dyrektor ZPO 

 

 

06/07/2021 

Konferencja podsumowująca 

1.Przyjęcie sprawozdania z realizacji planów nauczania, 

Dyrektor ZPO, 

nauczyciele 
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2.Przyjęcie sprawozdania wychowawców z pracy wychowawczej, 

3.Przyjęcie sprawozdania z działalności organizacji uczniowskich, 

4. Ocena działao podjętych na rzecz realizacji Planu pracy szkoły, 

5. Analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych z wynikami wewnętrznymi 
uzyskanymi przez uczniów. 
6. Przedstawienie przez dyrektora sprawozdania ze sprawowanego  nadzoru 
pedagogicznego, 
7. Sprawy różne. 

HARMONOGRAM ZEBRAO Z RODZICAMI 

L.p. Tematyka Odpowiedzialny Termin 

1. 
Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców 

z WSO, PSO,  planem pracy wychowawcy, regulaminami wewnątrzszkolnymi, procedurami 

dotyczącymi funkcjonowania ZPO w okresie pandemii covid-19 

Wychowawcy , Dyrektor ZPO, wrzesieo  

2. 
Zebranie organizacyjne. Spotkanie z  Radą Rodziców. Wybór prezydium rady rodziców, 

przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zaopiniowanie Programu  wychowawczo-

profilaktycznego, Omówienie bieżących spraw. 

Dyrektor ZPO, wrzesieo 

3. 
Zebranie informacyjne z rodzicami. Spotkanie klasowe z wychowawcą, poinformowanie 

rodziców wynikach w nauce i zachowaniu  uczniów. Poinformowanie  o zagrożeniach 

ocenami niedostatecznymi. 

 wychowawcy klas, Dyrektor ZPO, listopad 

4. Spotkanie z Radą Rodziców – organizacja  zabawy choinkowej Przedszkola, SP  Dyrektor ZPO, styczeo 

5. Zebranie informacyjne z rodzicami Spotkanie klasowe z wychowawcą – poinformowanie 

rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów na I półrocze. 

Dyrektor ZPO, wychowawcy klas, 

pedagog 
styczeo 

6. Zebranie informacyjne z rodzicami. Dyrektor ZPO,  wychowawcy klas, 

pedagog 
kwiecieo 

7. Spotkanie z Radą Rodziców – organizacja  II Chotyłowskich Spotkao z Kulturą Ludową Dyrektor ZPO, komitet organizacyjny maj 
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9. Zebrania informacyjne z rodzicami wg. potrzeb. Dyrektor ZPO, wychowawcy klas, 

pedagog 
cały rok 

10. Spotkanie z Radą Rodziców – podsumowanie pracy, przedstawienie  wniosków dyrektora 

wynikających z przeprowadzonego w szkole nadzoru pedagogicznego. 
Dyrektor ZPO 

czerwiec/ 

lipiec 

11. Spotkania z Rodzicami zgodnie z tematami zaproponowanymi w ankiecie skierowanej do 

rodziców: rozwiązywanie problemów wychowawczych, stalking, cyberprzemoc i hejt i inne 

Dyrektor ZPO, pedagog, 

wychowawcy, zaproszeni goście 
cały rok 

Załącznik 1 : Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021 

 

 

Plan pracy szkoły został przedstawiony na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej 15 września 2020r.  
Zatwierdzony przez Radę Rodziców 23 września 2020r.  


