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PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWJ JADWIGI 

 W BEŁŻYCACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa  z dnia 7  września  1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U.  z 2015 r. poz. 

2156 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1170 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 10 czerwca 2015 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 843). 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. 

zm.). 

6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

Plan opracowany został w oparciu o: 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. 

2. Wnioski zespołów nauczycielskich z roku szkolnego 2019/2020. 

3. Wnioski z pełnionego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 

2019/2020. 

4. Wypracowane przez Radę Pedagogiczną wnioski do pracy szkoły na rok szkolny 

2020/2021. 
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5. Wnioski z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. 

Cele do zrealizowania: 

1) stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, 

2) wyrównywanie szans edukacyjnych, 

3) promowanie szkoły, 

4) przygotowanie do egzaminów zewnętrznych i do dalszego etapu edukacji 

5) wzmocnienie działalności zespołów nauczycielskich 

6) organizacja pracy szkoły wg nowego systemu i nowego prawa oświatowego 

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze na rok szkolny 2020/2021: 

1) Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2) Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

3) Rozwój doradztwa zawodowego. 

4) Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z 

zasobów dostępnych w sieci. 

SPIS TREŚCI ZAWARTYCH W PLANIE 

I. Misja Szkoły 

II. Wizja Szkoły 

III. Sylwetka absolwenta 

IV. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły. 

V. Kalendarz roku szkolnego. 

VI. Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych. 

VII. Plan wycieczek szkolnych. 

VIII. Harmonogram konkursów. 
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IX. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej. 

X. Harmonogram zebrań z rodzicami. 

 

I. MISJA SZKOŁY 

Jesteśmy bezpieczną szkołą, zapewniającą równość szans, kształtującą u uczniów postawy 

sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu oraz warunkujące 

sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Fundamentem naszej 

pracy są hasła:  BÓG, OJCZYZNA, NAUKA, PRACA zapisane na sztandarze naszej Szkoły 

z wizerunkiem patronki Królowej Jadwigi. 

II. WIZJA SZKOŁY 

Szkoła naszych marzeń to taka, w której: 

• Panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na wysokiej kulturze osobistej pracowników 

szkoły, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu. 

• Pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej  nauczycieli, uczniów,  rodziców, 

absolwentów. 

• Uczy się miłości do „Dużej” i „Małej” ojczyzny, szacunku dla jej historii, tradycji i kultury. 

• Kreuje mądrego i dobrego obywatela Europy i świata, wyrastającego z polskiej i lokalnej 

tradycji. 

• Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, 

współdziałają i  wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów 

szkoły. 

• Uczeń okazuje pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom, zna i respektuje swoje prawa  

i obowiązki. 

• Uczniowie  uzyskują  wyniki  z  egzaminu ósmoklasisty zgodne ze swoimi możliwościami. 

• Szkoła cieszy się dobrą opinia w środowisku. 
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• Nauczyciele są sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem wśród młodzieży  

i rodziców. Życzliwym podejściem budzą zaufanie, wspierają uczniów, dostosowują 

wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, pomagają w rozwiązywaniu problemów, są 

kompetentni, doskonalą i podnoszą swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze. 

Aktywnie pracują w zespołach nauczycielskich, analizują efekty swojej pracy. 

• Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu  

i sprawiedliwy. Potrafi sprawnie zarządzać szkołą, wspiera pracowników szkoły w ich pracy, 

umie rozwiązywać konflikty. Jest dobrym gospodarzem. Stanowi wzór do naśladowania dla 

swoich pracowników i  uczniów. 

• Bogato i nowocześnie wyposażone klasopracownie, sala gimnastyczna i inne pomieszczenia 

szkolne zachęcają młodzież do aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

oraz zapewniają właściwą realizację podstawy programowej. 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Absolwent na miarę swoich możliwości powinien: 

 Posiadać zespół cech: samodzielność, uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

otwartość, wytrwałość, prawość, rozwagę, obowiązkowość, kreatywność. 

 Świadomie planować swoją przyszłość, stawiać sobie słuszne cele i je realizować (umieć 

się uczyć, dokonać właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia). 

 Mieć rozeznanie w problemach współczesnej rzeczywistości, poszerzać wiadomości na 

temat zmian zachodzących w świecie. 

 Właściwie odbierać i umiejętnie korzystać z mediów. 

 Umieć poszukiwać, porządkować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł wiedzy, 

komunikować się za pomocą komputera. 

 Komunikować się w językach obcych. 

 Reagować w obliczu zmiany, poszukiwać nowych rozwiązań, stawiać odważnie czoło 

przeciwnościom. 

 Być otwartym na poglądy i potrzeby innych, optymistycznie podchodzić do problemów 

życiowych. 
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 Umiejętnie współpracować w grupie, znać kulturę dyskusji, umieć argumentować i bronić 

własnego zdania, słuchać innych i brać pod uwagę ich poglądy, poszukiwać rozwiązań 

kompromisowych. 

 Odznaczać się wysoką kulturą osobistą, przejawiającą się w sposobach zachowania, 

wyrażania i ubiorze. 

 Odznaczać się tolerancją, ze zrozumieniem traktować różnice między ludźmi wynikające 

z odmienności kulturowej, wiary, rasy, pochodzenia. 

  Integrować się z ludźmi niepełnosprawnymi. 

 Szanować siebie i innych, dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, promuje zdrowy tryb 

życia 

 Przeciwdziałać degradacji środowiska naturalnego. 

 Być patriotą, szanować tradycję i kulturę własnego narodu, wyrażać szacunek dla 

symboli: krzyża, godła, flagi, hymnu, sztandaru szkoły oraz szczycić się własnym 

regionem „swoją Małą Ojczyzną”. 

 Odznaczać się postawą obywatelską. 

 Dbać o czystość i piękno języka narodowego. 

 Dbać o dobre imię i honor szkoły. Być przygotowanym do nauki na dalszym etapie 

kształcenia. 

 

IV. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY 

OBSZAR: 

NAUCZANIE 

Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Realizacja podstawy programowej. Wszyscy nauczyciele Rok szkolny 

Przeprowadzenie próbnych egzaminów ósmoklasisty.  

Analiza oraz opracowanie wyników. 

Wdrożenie wniosków do realizacji. 

Dyrektor, 

zespoły przedmiotowe 

Wg 

harmonogramu 

próbnych 

egzaminów 

ósmoklasisty  

Opracowanie planów i realizacja wytyczonych zadań 

przez nowo powołane zespoły przedmiotowe i 

zadaniowe. 

Dyrektor, 

przewodniczący, i 

członkowie zespołów 

wrzesień 2020 r. 

oraz cały rok 

szkolny 

Współpraca z pedagogiem, z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu 

rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości 

uczniów. 

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny 
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Analiza i dostosowanie wymagań wobec uczniów do 

opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- 

pedagogicznych. Bieżące wsparcie uczniów w trakcie 

lekcji. Opracowanie IPET 

Pedagog, nauczyciele 

specjaliści, pozostali 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Rok szkolny 

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów przez indywidualizacje procesu nauczania 

Wszyscy nauczyciele, Rok szkolny 

Udział dzieci i uczniów w widowiskach teatralnych, 

wyjazdach do kina, wyjazdach tematycznych np. na 

Festiwal Nauki 

Nauczyciele- 

organizatorzy 

Rok szkolny 

Uczestnictwo uczniów w różnorodnych konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

Wyznaczeni nauczyciele Rok szkolny 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, wyrównujących 

szanse edukacyjne uczniów, zajęć rozwijających 

zainteresowania oraz zajęć specjalistycznych. 

Wszyscy nauczyciele na 

bieżąco oraz wyznaczeni 

nauczyciele na 

dodatkowych zajęciach 

Rok szkolny 

Badanie wyników nauczania: 

-sprawdzian trzecioklasisty, 

- egzamin próbny ósmoklasisty, 

- diagnoza gotowości szkolnej 

 

 

Dyrektor, nauczyciele, 

zespoły przedmiotowe, 

wychowawcy 

Wg planu 

zespołów 

przedmiotowych 

oraz planów 

pracy 

wychowawców 

klas 

 Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów: 

-diagnoza wiedzy i umiejętności zdobytych podczas 

zdalnego nauczania, 

- diagnozy wstępne w klasach rozpoczynających nowy 

etap edukacyjny lub nowe przedmioty 

- diagnozy semestralne i roczne z przedmiotów 

Wszyscy nauczyciele Wg planu 

zespołów 

przedmiotowych 

Analiza wyników nauczania bieżąca i okresowa Dyrektor, wszyscy 

nauczyciele 

Rok szkolny 

Kontrola rytmiczności oceniania uczniów przez 

nauczycieli 

Dyrektor Rok szkolny 

Obserwacje lekcji Dyrektor Wg 

harmonogramu 

OBSZAR: 

WYCHOWANIE 

Opracowanie i realizacja zadań Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego 

Zespół zadaniowy 

Wszyscy nauczyciele 

Rok szkolny 

Opracowanie i realizacja zadań Szkolnego 

Programu Zawodoznastwa 

Zespół zadaniowy 

Wszyscy nauczyciele 

Rok szkolny 

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. Pedagog, nauczyciele 

dyżurujący, pozostali 

wszyscy nauczyciele 

Rok szkolny 

Organizacja uroczystości i imprez szkolnych, 

środowiskowych kulturalnych, artystycznych oraz 

wycieczek wg kalendarza szkoły oraz planów pracy 

wychowawców klas. 

Wszyscy nauczyciele Rok szkolny 

Współpraca wychowawców z rodzicami uczniów, 

pedagogiem, poradniami psychologiczno- 

pedagogicznymi. 

Wychowawcy klas Rok szkolny 
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Doskonalenie pracy Rady Samorządu Uczniowskiego. Opiekun Samorządu Rok szkolny 

Kształtowanie postaw proekologicznych i 

prozdrowotnych: 

 realizacja programu rządowego ,, Program dla 

szkół” w kl. I-VI SP ( mleko+owoce+warzywa) 

 Praca Szkolnego Wolontariatu 

 Realizacja projektów SANEPiD 

 Organizacja Dnia Ziemi,  

 Uczestnictwo w programie: ,, Trzymaj formę”, 

,,Zdrowie nietrudne” 

 Realizacja zadań opieki medycznej przez 

pielęgniarkę szkolną 

 

Nauczyciele, 

dyrektor 

pielęgniarka, zespoły 

przedmiotowe 

Rok szkolny 

Kształtowanie tożsamości patriotycznej, regionalnej. 

Funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 

 Obchody świąt państwowych 

 Troska o szkolna izbę tradycji 

 Opieka nad grobami: powstańca styczniowego, 

uczestników wojny 1918-1920, właścicieli 

ziemskich Krężnicy Okrągłej 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

zespoły nauczycieli, 

rodzice 

Rok szkolny 

Nasz Patron- nauka i utrwalanie hymnu szkoły  

(rozpoczynanie każdej lekcji wychowawczej 

hymnem), zapoznawanie z życiem patronki szkoły, 

obchody XIII-rocznicy nadania imienia szkole 

Dyrektor, Rada 

Rodziców, wychowawy, 

nauczyciele 

Rok szkolny 

Czerwiec 2021 r. 

Edukacja czytelnicza.  

 uczestnictwo w programie ,, Cała Polska czyta 

dzieciom” 

 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele bibliotekarze 

Rok szkolny 

Organizacja prelekcji, warsztatów o tematyce używek Pedagog, wychowawcy 

klas VI-VIII  

Rok szkolny 

OBSZAR: OPIEKA 

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor, pedagog, 

specjaliści 

Rok szkolny 

Objęcie opieką świetlicy wszystkich potrzebujących Dyrektor, 

wychowawcy 

świetlicy, 

wychowawcy klas 

Rok szkolny 

Organizacja opieki wychowawczej uczniom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Wychowawcy klas Rok szkolny 
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Realizacja dyżurów nauczycielskich wg opracowanego 

harmonogramu. 

Dyrektor, 

nauczyciele 

Rok szkolny 

Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego w 

celu umożliwienia uczniom zdobycie karty rowerowej 

 ( kl.VI SP) 

Wyznaczony nauczyciel Kwiecień-

maj 2021 r. 

Zapewnienie obiadów w szkole Dyrektor Rok szkolny 

Opieka medyczna uczniów przez pielęgniarkę szkolną 

oraz ZOZ Bełżyce 

Pielęgniarka Rok szkolny 

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji Dyrektor, pracownik BHP Wrzesień 

OBSZAR: ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

Upowszechnianie informacji o działalności szkoły w 

środowisku: prowadzenie strony szkolnej, współpraca z 

lokalnymi mediami, uczestnictwo w wydarzeniach na 

terenie miasta i gminy 

Dyrektor,  nauczyciele, 

zespól d/s promocji 

Rok szkolny 

Organizacja szkoleń dla nauczycieli i rodziców Dyrektor, 

instytucje 

wspomagające 

Rok szkolny 

Organizacja święta szkoły Dyrektor, 

wyznaczony zespół 

zadaniowy, rodzice 

Czerwiec 2021 r. 

Opracowanie, aktualizacja i wdrożenie niezbędnej 

dokumentacji szkolnej przebiegu nauczania, 

wychowania i opieki 

Dyrektor, nauczyciele Rok szkolny 

Wykonanie niezbędnych przeglądów, remontów i 

napraw w pomieszczeniach szkolnych oraz otoczeniu 

szkoły w celu zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy i nauki 

Dyrektor Okres wakacji i 

ferii szkolnych, 

drobne naprawy 

cały rok 

Zapewnienie niezbędnych środków dydaktycznych w 

celu prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego 

Dyrektor Cały rok w 

miarę 

posiadanych 

środków 

Realizacja nadzoru pedagogicznego oraz kontroli 

zarządczej 

Dyrektor Rok szkolny 

Współpraca z instytucjami Dyrektor, pedagog, 

sekretariat i księgowość, 

nauczyciele 

Rok szkolny 

Przydzielenie sal lekcyjnych poszczególnym klasom 

oraz opiekunom- poszanowanie mienia szkoły, dbanie o 

estetykę sal i szkoły 

Dyrektor, przydzieleni 

opiekunowie, 

uczniowie, samorząd 

klasowy i szkolny 

Rok szkolny 

OBSZAR: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Wybory przedstawicieli do klasowych rad rodziców i 

szkolnej rady rodziców. 

Wychowawcy 

klas, dyrektor, 

rodzice 

Wrzesień 2020 r. 
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Opracowanie i uchwalenie programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły 

Zespół nauczycieli, 

dyrektor, rada 

rodziców 

Wrzesień 2020 r. 

Systematyczna komunikacja z rodzicami: indywidualne 

konsultacje, organizowania wsparcia dla rodziców w 

sytuacjach problematycznych zachowań ich dzieci 

Wszyscy nauczyciele, 

pedagog, dyrektor 

Rok szkolny 

Prelekcje dla rodziców pedagog, wychowawcy w zależności od 

potrzeb 

Bieżące informacje poprzez e-dziennik, internetową 

stronę szkoły, kontakty i konsultacje indywidualne 

dyrekcja, wszyscy 

nauczyciele, pedagog 

Rok szkolny 

Angażowanie rodziców w życie szkoły- organizacja 

Zabawy Karnawałowej, Dnia Dziecka,  

dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

w zależności od 

potrzeb 

Opiniowanie pracy szkoły, nauczycieli i dyrekcji rada rodziców w zależności od 

potrzeb 

Organizacja lub współudział w organizacji 

imprez/uroczystości szkolnych 

dyrekcja, nauczyciele, 

rodzice 

w zależności od 

potrzeb 

 

V. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

1. 1 września 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

2. 2-30 września 2020r. Badanie umiejętności uczniów klas I, IV  „na wejściu”  

3. 23-31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna 

4. Listopad,grudzień 2020 

r. /styczeń 2021r./ luty 

2021 r. 

Próbne egzaminy ósmoklasisty 

5. 29 stycznia 2021r. Zakończenie I półrocza 

6. 1 -14 luty 2021 r. Ferie zimowe 

7. 25. 05. 2021 r. 

26. 05. 2021 r. 

27. 05. 2021 r. 

Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego 

8. 1-6 kwietnia 2021 r Wiosenna przerwa świąteczna 

9. 25 czerwca 2021 r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

10. 26 czerwca -31 sierpnia 

2021 r. 

Ferie letnie. 
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VI. DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY W ROKU 2020/2021: 

14 października 2020 r. – DEN, na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych 

1 listopada 2020 r. – Wszystkich Świętych  

11 listopada 2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości   

25-26 grudnia 2020 r. – Boże Narodzenie  

1 stycznia 2021 r. – Nowy Rok  

6 stycznia 2021 r. – Trzech Króli  

 5 kwietnia 2021 r. – Poniedziałek wielkanocny  

1 maja 2021 r. – Święto Pracy  

3 maja 2021 r. - Święto Konstytucji 3 Maja   

3 czerwca 2021 r. – Boże Ciało 

 

VII. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH  W ROKU 

SZKOLNYM 2020/2021 

grudzień 2020 r.- 1 dzień, rekolekcje adwentowe 

4,5 stycznia 2021 r.- 2 dni 

marzec 2021 r. – 1 dzień, rekolekcje wielkopostne 

maja 2021 r.-  maja 2021 r. - 3 dni, egzaminy ósmoklasisty (25, 26, 27. 05. 2020 r.) 

4 czerwca 2021 r. – 1 dzień 

 

VIII. HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH, 

ŚRODOWISKOWYCH 

L.p. Nazwa uroczystości/imprezy Termin Osoby odpowiedzialne 
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1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 1. 09.2020r. Dyrektor, wychowawcy 

klas 

2. 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020r. -kl. VIa SP- p. A. 

Nawłatyna (apel);   

-Samorząd Uczniowski 

(zaproszenie nauczycieli 

emerytów)-p. E. Stanek; 

-A.Pietrzak, ks. K. Wójcik 

(kościół)  

3. Ślubowanie uczniów kl. I szkoły 

podstawowej 

wrzesień/paździ

ernik 2020 r. 

-Klasa I SP - p. J. Jośko 

4. Narodowe Święto Niepodległości  10.11.2020 r. Kl. VII I. Bartuzi 

 

5. „Andrzejki” Listopad 2020r. Samorząd 

Uczniowski, 

wychowawcy klas 

6. Mikołajki szkolne 7.12.2020 r. Samorząd 

Uczniowski, 

wychowawcy klas 

7. Wigilia 

szkolna, 

JASEŁKA 

22.12.2020 r. ODDZIAŁY 

PRZEDSZKOLNE 

8.. Dzień Babci i Dziadka 21, 22 stycznia 

2021 

Oddziały 

przedszkolne, 

wychowawcy 

9. Walentynki w szkole 12 luty 2021 Samorząd Uczniowski, 

wychowawcy klas 
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11. Dzień Ziemi 22 kwietnia 

2021 

Kl. IV SP- p. M. Stec  

12. Światowy Dzień Książki 23 kwiecień 

2021 

Kl. III SP - p. M. 

Szczepańska 

13. Święto Konstytucji 3 Maja 30 kwietnia 

2021 

Kl. II SP - p. M. 

Kruczyńska 

14. Dzień Dziecka i Dzień Patrona Czerwiec 2021 Kl. VIb SP- J. 

Bartoszcze-Wójcik 

(rocznica nadania 

Imienia Szkole), 

nauczyciele 

wychowanie 

fizycznego (atrakcje 

sportowe), 

Rada Rodziców 

15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 25.06.2021 r. Dyrektor, kl.VIII SP- p. 

E. Stanek 

 

IX. PLAN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

L.p. Miejsce 

1.  

 

 

X.  HARMONOGRAM KONKURSÓW 

Lp. Nazwa konkursu Adresaci konkursu Termin Osoby 

odpowiedzialne 

1. Konkursy Lubelskiego 

Kuratora Oświaty 

Uczniowie SP, kl. 

VI, VII, VIII. 

I półrocze Przewodniczący 

zespołów 

nauczycielskich 

2.  Konkursy organizowane 

przez Zespół Szkół im.  

Uczniowie kl. VIII 

SP 

II półrocze Wyznaczeni 

nauczyciele 
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XI. HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ 

L.p. Tematyka Odpowiedzialny Termin 

1. Organizacja roku szkolnego 2020/2021 Dyrektor 26.08.2020 r. 

2. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora na 

rok szkolny 2020/2021, zatwierdzenie 

planów pracy szkoły. 

Dyrektor, nauczyciele 15.09.2020 r. 

3. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna Dyrektor 23. 09. 2020 r. 

4.  Rada Pedagogiczna Dyrektor 29. 09. 2020 r. 

5. Rada Pedagogiczna Dyrektor 30. 11. 2020 r. 

6. Klasyfikacja śródroczna uczniów. Dyrektor, 

wychowawcy 

26. 01. 2021 r. 

7. Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze. 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru i 

informacje o działalności szkoły. 

Dyrektor, nauczyciele 29. 01. 2021 r. 

8. Projekt organizacji szkoły na rok szkolny 

2021/2022. 

Dyrektor Kwiecień 2021r. 

9. Klasyfikacja roczna i końcowa uczniów. Dyrektor, 

wychowawcy 

18. 06. 2021 r. 

10. Podsumowanie pracy szkoły za II półrocze. 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru i 

informacje o działalności szkoły. 

Dyrektor, nauczyciele 29. 06. 2021 r. 

 

XII. HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI 

M. Kopernika 

3.  Inne konkursy Uczniowie szkoły 

podstawowej, dzieci 

z oddziałów 

przedszkolnych 

Cały rok 

szkolny 

Wyznaczeni 

nauczyciela 
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1. 2-15 września 2020 r. Zebrania organizacyjne z wychowawcami 

2. 21 wrzesień 2020 r. Spotkanie z przedstawicielami klasowych rad rodziców. 

Wybór zarządu rady rodziców.  

3. Listopad 2020 r. Śródokresowe zebranie z rodzicami. 

4. 17 grudnia 2021r. Śródroczne zebranie z rodzicami. Informacja o 

,,zagrożeniach” 

5. 16 luty 2021r. Śródroczne zebranie z rodzicami – podsumowanie 

pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze. 

6. 20 maja 2021r. Śródokresowe zebranie z rodzicami. Informacja o 

,,zagrożeniach” 

 

 

 


