PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF
W BYTOMIU
ROK SZKOLNY 2020/2021

PROWADZĄCY

FORMA

NARDY/KONFERENCJI/ZEBRANIA

dyrektor

- Przyjęcie do realizacji Programu Wychowawczodyrektor,
Profilaktycznego
wicedyrektor,
i Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego
- Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru
pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.
- Przedstawienie harmonogramu ewaluacji wewnętrznej
w roku szkolnym 2020/2021. Powołanie zespołów
ewaluacyjnych.
- Prezentacja i zatwierdzenie planów pracy 2020/21.
-Ustalenie planu badania osiągnięć edukacyjnych
uczniów na rok szkolny 2020/2021.
- Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
- Zaopiniowanie projektu planu finansowego na rok
szkolny 2020/2021.
- Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych.
- Szkolenie dotyczące zdalnego nauczania
- Zebrania z rodzicami.

Informacja, prezentacja, uchwała

Konferencja inaugurująca rok szkolny:
- Zapoznanie zebranych z podstawowymi kierunkami
realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2020/2021 oraz zmianami w prawie oświatowym.
- Kalendarz roku szkolnego 2020/2021.
- Zaopiniowanie organizacji pracy szkoły,
zaopiniowanie planu zajęć edukacyjnych, aneksu nr1 do
arkusza organizacyjnego w roku szkolnym 2020/2021.
- Zaopiniowanie przydziału czynności dodatkowych
przez Radę Pedagogiczną.
- Ustalenie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru
pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym
2019/20.
- Przedstawienie diagnozy środowiska szkolnego.
- Awans zawodowy nauczycieli.

prezentacja, analiza, uchwała, szkolenie

MIESIĄC
sierpień 2020
wrzesień 2020

TEMETYKA

- Zebrania z rodzicami
- szkolenie w ramach WDN

Przypomnienie Rozporządzenia MEN
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
Konferencja klasyfikacyjna:
- przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej
- przyjęcie wyników klasyfikacji
Akcja Bezpieczne ferie.

prezentacja, analiza, szkolenie,
szkolenie

wyznaczeni
nauczyciele

dyrektor,
wicedyrektor,
wyznaczeni
nauczyciele

Zebrania, zajęcia
dla przedszkolaków

styczeń 2021

grudzień 2020

listopad
2020

- Organizacja próbnego egzaminu ósmoklasisty.

dyrektor

przypomnienie prawa oświatowego,
procedur, analiza wyników, uchwała,
zebrania

październik 2020

- Zaopiniowanie kandydatur do nagród dyrektora
szkoły.
- Prezentacja wyników diagnoz na wejściu w klasach
pierwszych i czwartych
- Przedstawienie planu działań naprawczych
opracowanego na podstawie wyników egzaminu
ósmoklasisty 2020
- Szkolenie
- Zebrania z rodzicami.

dyrektor,
wicedyrektor,
wyznaczeni
nauczyciele

- Szkolenie nauczycieli.
- Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji
roku szkolnego 2021/2022.
- Organizacja próbnego egzaminu w klasach siódmych.
- Przeprowadzenie badania osiągnięć edukacyjnych po
pierwszym etapie kształcenia.

maj 2021

- Zebrania z rodzicami
- szkolenie w ramach WDN

dyrektor,
wyznaczeni
nauczyciele

dyrektor,
wicedyrektor,
przewodniczący
zespołów,
wyznaczeni
nauczyciele

sprawozdania, prezentacja, wnioski do dalszej
pracy
raport,
szkolenie,

- Zapoznanie się z badaniami zewnętrznymi.
- Szkolenie kaskadowe
- Zebrania z rodzicami

dyrektor,
wyznaczeni
nauczyciele

prezentacja arkusza, szkolenie,
uchwała, zebrania

kwiecień 2021

marzec
2021

Organizacja próbnego egzaminu ósmoklasisty

diagnoza,
konsultacje

luty 2021

Konferencja podsumowująca pracę w I semestrze:
- przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego,
- przedstawienie diagnoz wychowawczych z wnioskami
do dalszej pracy,
- przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz
planów pracy organizacji działających w szkole,
- informacja insp. bhp o stanie wypadkowości i jej
przyczynach,
- raport z ewaluacji wewnętrznej,
- przedstawienie wniosków z diagnoz przedmiotowych
przeprowadzonych w I semestrze

dyrektor,
przewodniczący
zespołów,
opiekunowie
organizacji

Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku
szkolnym 2020/2021:
- przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego,
- przedstawienie diagnoz wychowawczych z wnioskami
do dalszej pracy,
- przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej oraz
planów pracy organizacji działających w szkole,
- informacja inspektora bhp o stanie wypadkowości i jej
przyczynach,
- ogłoszenie wyników wyborów opiekuna Samorządu
Szkolnego,
- raport z ewaluacji wewnętrznej,
- zaopiniowanie szkolnych zestawów podręczników
i programów nauczania na rok szkolny 2020/2021.
- zaopiniowanie formy realizacji obowiązkowych zajęć
z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2021/22

na bieżąco

-Informacja o zmianach w prawie oświatowym.
-Podejmowanie tematów zgodnie z aktualnymi
problemami i potrzebami szkoły.
- Korzystanie z aktualnej oferty szkoleń zewnętrznych.

dyrektor,
przewodniczący
zespołów,
opiekunowie
organizacji,
zespół
ewaluacyjny

dyrektor
wicedyrektor

akty prawa oświatowego,
sprawozdanie, uchwała

Konferencja klasyfikacyjna:
- przypomnienie podstaw prawnych,
- przyjęcie uchwałą wyników klasyfikacji,
- przypomnienie sposobu wypełniania świadectw
szkolnych i arkusza ocen,
- bezpieczeństwo uczniów podczas wakacji,
- zaopiniowanie zestawu podręczników na rok szkolny
2020/2021
- zaopiniowanie formy realizacji obowiązkowych zajęć
z wychowania fizycznego w roku szkolnym 2020/21

dyrektor,
wicedyrektor,
wszyscy
nauczyciele wg
przydzielonych
zadań

sprawozdanie, raport, analiza, formułowanie
wniosków, uchwała

czerwiec 2021

czerwiec 2021

Organizacja próbnych egzaminów w klasach siódmych

