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Lp. 

 

         Tematyka 

 

            Formy  realizacji 

  Termin 

  wykonania 

 

Odpowiedzialny 

 

   Uwagi 

 

1. Planowanie 

i  organizacja 

pracy w roku 

szkolnym 

2020/2021. 

Rada organizacyjna: 

1. Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego. 

 

2. Ustalenia       organizacyjno -   programowe                   

nowego roku szkolnego. 

 

3. Przydział przedmiotów nauczania, 

 wychowawstw, kół zainteresowań, czynności   

dodatkowych. 

 

4. Omówienie organizacji  pracy w   grupach 

przedszkolnych. 

 

5. Powołanie zespołów do opracowania 

(ewaluacji) programu  wychowawczo-     

profilaktycznego, planu pracy szkoły, rady 

pedagogicznej i harmonogramu imprez                            

i uroczystości szkolnych, tematyki rad 

pedagogicznych – szkoleniowych, koncepcji pracy 

szkoły oraz statutu szkoły. 

 

6. Zarządzenia, komunikaty i bieżące 

   Informacje. 

sierpień 

2020 r. 

 

 

 

dyrektor 

szkoły 

 



2. Przyjęcie 

opracowanych 

planów   i 

programów na rok 

szkolny 2020/2021. 

 

1. Zatwierdzenie planu pracy szkoły, rady 

pedagogicznej, harmonogramu uroczystości 

szkolnych, szkolnego programu wychowawczo  -  

profilaktycznego  oraz tematyki rad pedagogicznych 

szkoleniowych, koncepcji pracy szkoły   i zmian w  

statucie szkoły. 

 

2. Zarządzenia, komunikaty i bieżące 

   informacje. 

 

wrzesień 

2020 r. 

wychowawcy klas 

n-le przedmiotów 

 

 

 

 

 

3. Opiniowanie 

projektu planu 

finansowego 

szkoły na rok 2021 

oraz wniosków 

dyrektora                     

o przyznanie 

nauczycielom   

nagród. 

 

1. Zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły 

na rok 2021. 

 

2. Zaopiniowanie propozycji dyrektora dotyczących 

przyznania nagród nauczycielom. 

 
 

 

październik 

2020 r. 

dyrektor szkoły  

4. 

 
Międzyokresowa        

analiza pracy. 

 

1. Sprawozdanie wychowawców klas i nauczycieli 

przedmiotów z sytuacji  dydaktyczno  – 

wychowawczych w klasa  i grupach przedszkolnych. 

 

2. Zarządzenia, komunikaty i bieżące 

 informacje. 

 

listopad 

2020 r. 

dyrektor szkoły 

wszyscy n-le 

 

 
 

 

 



5. Śródroczne 

podsumowanie 

pracy 

dydaktyczno-

wychowawczej. 

Rada 

pedagogiczna-

szkoleniowa. 

Rada analityczno – szkoleniowa. 

1. Klasyfikacja śródroczna. 

 

2. Analiza działalności dydaktyczno – 

  wychowawczej i opiekuńczej 

  szkoły i przedszkola  w I półroczu. 
 

4. Szkolenie   "Nowoczesne  środki dydaktyczne          

w edukacji". 

 

3. Podjęcie wniosków do dalszej pracy. 

 

4. Zarządzenia, komunikaty i bieżące 

   informacje. 

 

styczeń 

2021 r. 

dyrektor 

szkoły 

 

wszyscy n-le 

 

 

dyrektor 

szkoły 

Wykładowca 

Milenium Gniezno 

 

6. Międzyokresowa  

analiza pracy. 

Rada 

pedagogiczna -

szkoleniowa. 

 

 

 

 

1. Sprawozdanie     wychowawców  klas 

 i  nauczycieli  przedmiotów      z       sytuacji 

 dydaktyczno – wychowawczych w klasach                

i grupach przedszkolnych. 
 

 

 

 

 

2. Szkolenie  "Innowacyjna działalność    w szkole". 

 

 

3. Zarządzenia, komunikaty i bieżące 

   informacje. 

kwiecień 

2021 r. 

dyrektor 

szkoły 

 

n-le oddziałów 

przedszkolnych, 

pozostali n-le 

 

dyrektor 

szkoły 

Wykładowca 

Milenium Gniezno 

 

 



7. Ocena wyników 

nauczania 

i wychowania za 

rok 

szkolny 2020/2021. 

1. Klasyfikacja końcoworoczna 

   uczniów klasy  I - III oraz IV, VI, VII,  VIII. 

 

2. Kierowanie do klasy I dzieci, 

    które osiągnęły gotowość szkolną. 

 

3.Typowanie uczniów do nagród 

    i wyróżnień. 

 

4. Zarządzenia, komunikaty i bieżące 

   informacje. 

czerwiec 

2021 r. 

wychowawcy klas 

 

n-l oddziału 

przedszkolnego 

 

wychowawcy klas 

 

wszyscy n-le 

 

 

  8. Podsumowanie 

całorocznej pracy 

szkoły. 
 

Rada  analityczna. 

1. Analiza rocznej pracy w klasach, grupach 

przedszkolnych, organizacjach i kołach 

zainteresowań działających na terenie szkoły. 

 

2. Podjęcie wniosków  do przyszłorocznej  pracy. 

 

3. Zapoznanie z projektem organizacyjnym na rok 

szkolny 2021/2022. 

 

czerwiec 

2021 r. 

dyrektor szkoły 

wszyscy n-le 

 

 

Plan Pracy Rady Pedagogicznej na rok 2020/2021 został przyjęty przez Radę Pedagogiczną w dniu 15.09. 2020 r. 
 


