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Charakter prac Zadania Odpowiedzialni Termin Uwagi 

SIERPIEŃ 

Rady 

pedagogiczne 
● Sprawozdanie z planu nadzoru za rok szkolny 2019/2020 

● Sprawozdanie z planu pracy za rok szkolny 2019/2020 

● Sprawozdanie WDN za rok szkolny 2019/2020. 

● Zaopiniowanie kandydatur do nagrody Burmistrza 

Miasta 

● Zaopiniowanie przydziałów godzin, wychowawstw i 

innych czynności 

● Przedstawienie zmian w arkuszu organizacyjnym 

● Zaopiniowanie programu nauczania  

Dyrekcja 

Nauczyciele 

27.08.2020  

WRZESIEŃ 

Rady 

pedagogiczne 
● Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub 

placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,           

w celu doskonalenia pracy szkoły. 

● Przedstawienie planu nadzoru na rok szkolny 2020/2021 

● Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy szkoły na rok 

szkolny 2020/2021 

● Przedstawienie i zatwierdzenie planu WDN na rok 

szkolny 2020/2021 

● Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły 

● Zaopiniowanie organizacji pracy szkoły – dni wolne 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

Lider WDN 

15.09.2020 

godz. 17.00 

 

Szkolenia 

wewnętrzne 
● Tworzenie IPET – ów i prowadzenie dokumentacji 

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Instrukcja dla wychowawców i 

nauczycieli, plan rozwiązań systemowych. 

● Prowadzenie teczki wychowawcy – instruktaż 

Mariola Kowalczyk  – psycholog 

szkolny 

Ewa Jaźwińska – wicedyrektor 

 

Katarzyna Łusiewicz - 

wicedyrektor 

Wrzesień 2020 zainteresowani 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 
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Zebrania  

z rodzicami 
● Zapoznanie z ważnymi dokumentami szkoły 

● Ustalenie planu pracy wychowawczej 

● Wybory do Klasowej Rady Rodziców oraz 

przedstawiciela do Rady Rodziców 

● Przedstawienie informacji o egzaminie ósmoklasisty 

(wychowawcy klas ósmych) 

Wychowawcy 09 - 11.09.2020 

(od 1600 do 1730) 

 

Dokumentacja 

 
Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok 

szkolny 2020/2021 

Dyrekcja do 15.09.2020  

Przygotowanie planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 Dyrekcja do 15.09.2020  

Przygotowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia 

nauczycieli na rok szkolny 2020/2021 

Lider WDN do 15.09.2020  

Przygotowanie planów dydaktycznych Wszyscy nauczyciele do 18.09.2020  

Przygotowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania Wszyscy nauczyciele do 07.09.2020  

Przygotowanie planów pracy wychowawczej Wychowawcy klas do 25.09.2020  

Przygotowanie Planów Pracy Zespołów Przedmiotowych i 

Zadaniowych, harmonogram działań 

Przewodniczący Zespołów 

Przedmiotowych i Zadaniowych 

do 18.09.2020  

Uzupełnienie Dziennika elektronicznego Wychowawcy klas do 30.09.2020  

Uzupełnienie Dzienników Papierowych  Nauczyciele świetlicy, logopeda, 

nauczyciele współorganizujący 

kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych 

do 30.09.2020  

Złożenie wniosku wraz z załączonym projektem planu 

rozwoju 

Zainteresowani nauczyciele 

kontraktowi i mianowani 

do 14.09.2020  

Złożenie projektu planu rozwoju zawodowego Zainteresowani nauczyciele 

stażyści 

do 20.09.2020  

Badania i 

diagnozy 
Powołanie zespołu ds. ewaluacji, nowego zespołu ds. 

koncepcji pracy szkoły, innych zespołów zadaniowych i 

przedmiotowych 

Dyrektor do 20.09.2020  

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego 

w czerwcu 2020 roku 

nauczyciele zespołów 

przedmiotów egzaminacyjnych 

IX - X 2020  
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Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów 

rozpoczynających naukę w klasie I 

Nauczyciele klas I  IX - X.2020  

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej w poszczególnych 

klasach IV z j. obcego, j. polskiego, matematyki. 

Opracowanie wniosków i rekomendacji do pracy z klasą 

Nauczyciele uczący wskazanych 

przedmiotów w klasach IV 

IX - X.2020 oraz  

V - VI 2021  

 

Imprezy  

i uroczystości 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas 

pierwszych 

SU 01.09.2020  

Kontrole Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Dyrektor do 30.09.2020  

Kontrola planów dydaktycznych, przedmiotowych zasad 

oceniania,  

Wicedyrektorzy 16.09–30.09.2020  

Kontrola Planów Pracy Zespołów Zadaniowych i 

Przedmiotowych 

Wicedyrektorzy 30.09–15.10.2020    

PAŹDZIERNIK 

Rady 

Pedagogiczne 
● Dostosowania na egzaminie ósmoklasisty. Spotkanie z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Dyrektor 

Nauczyciele 

15.10.2020 

 

 

Zebrania  

z rodzicami 
● Sprawy klasowe 

● Informacje o ocenach i postępach uczniów 

● Pedagogizacja rodziców 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

20 - 21.10.2020 

(od 1600 do 1730) 

 

Badania Opracowanie wyników diagnozy wstępnej uczniów 

rozpoczynających naukę w klasie I 

Nauczyciele klas I do 22.10.2020  

Imprezy             

i uroczystości 
Wojewódzkie konkursy przedmiotowe - etap szkolny Dyrekcja     X 2020 w czasie lekcji 

Kontrole Kontrola Planów Pracy Zespołów Zadaniowych i 

Przedmiotowych 

Wicedyrektorzy 30.09–15.10.2020  

Kontrola zgodności PZO z WZO Wicedyrektorzy  01.10–18.10.2020  

Kontrola dokumentacji pedagogicznej: dzienniki 

elektroniczne i dzienniki papierowe 

Wicedyrektorzy 02.10–09.10.2020  

Kontrola planów pracy wychowawczej Dyrektor, wicedyrektorzy 09.10–16.10.2020  
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LISTOPAD 

Rady 

Pedagogiczne 
● Zaopiniowanie projektu finansowego szkoły 

● Rada szkoleniowa 

Dyrekcja 

Nauczyciele 

26.11.2019 

godz. 17.00  

 

Badania Opracowanie raportu z I zaplanowanej ewaluacji  Zespół ds. ewaluacji do 26.11.2021  

Kontrole Zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie 

do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

Dyrektor, wicedyrektorzy do 30.11.2020  

Kontrola dokumentacji pedagogicznej: dzienniki 

elektroniczne i dzienniki papierowe 

Wicedyrektorzy 27.11–04.12.2020  

GRUDZIEŃ 

Zebrania  

z rodzicami 
● Sprawy klasowe 

● Poinformowanie o zagrożeniach na I półrocze roku 

szkolnego 2020/2021 

● Poinformowanie o zagrożeniu oceną negatywną 

zachowania (ndp i ng) na I półrocze roku szkolnego 

2020/2021 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

08-09.12.2020 

(od 1600 do 1730) 

 

Badania 

 
Egzamin próbny ósmoklasisty dla klas VIII Wicedyrektorzy, Nauczyciele j. 

polskiego, j. obcego i 

matematyki w klasach VIII 

XII 2020 

I 2021 

 

STYCZEŃ 

Rady 

Pedagogiczne 
● Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej roku 

szkolnego 2020/2021 

Dyrekcja 

nauczyciele 

14.01.2021 

godz. 16.00 

 

Badania Opracowanie wyników egzaminu próbnego ósmoklasisty dla 

klas VIII 

Wicedyrektor  

Nauczyciele języka polskiego, 

języka obcego i matematyki w 

klasach VIII 

I.2021  

Dokumentacja Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów – 

sprawozdanie cząstkowe 

Dyrektor do 31.01.2021  
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Opracowanie informacji wychowawcy klasy na posiedzenie 

Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (w formie papierowej                   

i elektronicznej) 

Wychowawcy do 11.01.2021  

Kontrole Kontrola sposobu wystawiania półrocznej oceny zachowania 

(zgodność z WZO) 

Wicedyrektorzy do 13.01.2021  

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Dyrektor z sekretarzem szkoły do 30.01.2021   

LUTY 

Rady 

Pedagogiczne 

● Podsumowanie sprawowanego nadzoru w I półroczu 

roku szkolnego 2020/2021 

● Rada szkoleniowa 

Dyrekcja 

nauczyciele 

11.02.2021 

godz. 16.00 

 

Zebrania  

z rodzicami 
● Sprawy klasowe 

● Podsumowanie pracy w I półroczu roku szkolnego 

2020/2021 

● Informacje o ocenach i postępach uczniów 

● Pedagogizacja rodziców 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

02-03.02.2021  

(od 1600 do 1730) 

 

Dokumentacja 

 
Opracowanie sprawozdania z pracy nauczyciela i 

wychowawcy 

Wszyscy nauczyciele 

 

do 01.02.2021  

Opracowanie arkusza pracy nauczyciela (w formie 

papierowej i elektronicznej) 

Wszyscy nauczyciele do 01.02.2021  

Opracowanie sprawozdania z pracy zespołów 

przedmiotowych i zadaniowych (w formie papierowej i 

elektronicznej) 

Przewodniczący zespołów 

zadaniowych i przedmiotowych 

do 01.02.2021  

Kontrole Kontrola dokumentacji pedagogicznej: dzienniki 

elektroniczne i dzienniki papierowe 

Wicedyrektorzy 01.02–10.02.2021  

MARZEC 

Rady 

Pedagogiczne 

● Przedstawienie projektu arkusza organizacyjnego szkoły 

oraz przydziału godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na 

rok szkolny 2020/2021 

Dyrekcja 

nauczyciele 

25.03.2021  

Zebrania  

z rodzicami 
● Sprawy klasowe 

● Informacje o ocenach i postępach uczniów 

Wychowawcy, Nauczyciele 31.03-01.04.2021 

(od 1600 do 1730) 
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Kontrole Kontrola dbałości pracowników o powierzony sprzęt oraz 

jego wykorzystywanie w procesie dydaktycznym 

Dyrektor, kierownik 

gospodarczy 

III 2021  

Zadania 

dodatkowe 
Rekolekcje Wielkopostne Wicedyrektorzy, Katecheci  III 2021  

KWIECIEŃ 

Rady 

Pedagogiczne 
● Szkolenie - Organizacja egzaminu ósmoklasisty 

 

Dyrekcja 

nauczyciele 

29.04.2021  

Kontrole Kontrola dokumentacji pedagogicznej: dzienniki 

elektroniczne i dzienniki papierowe 

Wicedyrektorzy 07.04–12.04.2021  

Kontrola dbałości pracowników o powierzony sprzęt oraz 

jego wykorzystywanie w procesie dydaktycznym 

Dyrektor, kierownik 

gospodarczy 

IV 2021  

MAJ 

Zebrania  

z rodzicami 
● Sprawy klasowe  

● Poinformowanie o zagrożeniach na koniec roku 

szkolnego 2020/2021 

● Poinformowanie o zagrożeniu oceną negatywną (ndp i 

ng) na koniec roku szkolnego 2020/2021 

● Ocena realizacji planu wychowawczego klasy 

● Informacje o ocenach i postępach uczniów 

Wychowawcy, Nauczyciele 11 - 12.05.2021 

(od 1600 do 1730) 

 

Badania Przeprowadzenie badania umiejętności po pierwszym etapie 

edukacyjnym  

Nauczyciele klas III V 2021  

Przeprowadzenie diagnozy po II półroczu w poszczególnych 

klasach IV z j. angielskiego, j. polskiego i matematyki.  

Nauczyciele uczący wskazanych 

przedmiotów w klasach IV 

V - VI 2021 

Przeprowadzenie diagnozy po II półroczu w poszczególnych 

klasach V z historii 

Nauczyciele uczący wskazanych 

przedmiotów 

V - VI 2021 

Przeprowadzenie diagnozy po II półroczu w poszczególnych 

klasach VI z biologii i geografii 

Nauczyciele uczący wskazanych 

przedmiotów 

V - VI 2021 

Przeprowadzenie diagnozy po II półroczu w poszczególnych 

klasach VII z chemii i fizyki 

Nauczyciele uczący wskazanych 

przedmiotów 

V - VI 2021 
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Kontrole Zakończenie kontroli dbałości pracowników o powierzony 

sprzęt dydaktyczny oraz jego wykorzystywanie w procesie 

dydaktycznym. 

Dyrektor,  

Kierownik administracyjno- 

gospodarczy 

V 2021  

CZERWIEC 

Rady 

Pedagogiczne 
Zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej oraz promocji 

uczniów w roku szkolnym 2020/2021 

Dyrekcja,  

nauczyciele 

17.06.2021  

Dokumentacja Złożenie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego Nauczyciele kończący awans zgodnie z przepisami  

Złożenie przez opiekunów stażu projektu oceny dorobku 

zawodowego nauczyciela za okres stażu 

Opiekunowie stażu zgodnie z przepisami  

Opracowanie informacji wychowawcy klasy na posiedzenie 

Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej (w formie papierowej                   

i elektronicznej) 

Wychowawcy do 14.06.2021  

Opracowanie sprawozdania z całorocznej pracy zespołów 

przedmiotowych i zadaniowych (w formie papierowej                            

i elektronicznej) 

Przewodniczący zespołów 

zadaniowych i przedmiotowych 

do 09.07.2021  

Opracowanie sprawozdania z całorocznej pracy nauczyciela                Wszyscy nauczyciele do 09.07.2021  

Opracowanie sprawozdania z całorocznej pracy 

wychowawcy 

Nauczyciele wychowawcy do 09.07.2021  

Opracowanie arkusza pracy nauczyciela (w formie 

papierowej i elektronicznej) 

Wszyscy nauczyciele do 09.07.2021  

Opracowanie sprawozdania z całorocznej realizacji 

projektów, programów i innowacji realizowanych na terenie 

szkoły (w formie papierowej i elektronicznej) 

Koordynatorzy   

Nauczyciele realizujący 

do 09.07.2021  

Opracowanie opisowego sprawozdania z całorocznej pracy 

świetlicy, biblioteki (w formie papierowej i elektronicznej) 

Wychowawcy świetlicy 

Nauczyciele bibliotekarze 

do 09.07.2021  

Opracowanie opisowego sprawozdania z całorocznej pracy 

pedagoga, psychologa i logopedy (w formie papierowej                         

i elektronicznej) 

Pedagodzy  

Psycholog  

Logopeda  

do 09.07.2021  

Opracowanie opisowego sprawozdania z działalności SKW             

i SKC (w formie papierowej i elektronicznej) 

Nauczyciele prowadzący do 09.07.2021  
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Badania Przeprowadzenie i opracowanie wyników egzaminu 

próbnego ósmoklasisty dla klas VII 

Wicedyrektor  

Nauczyciele j. polskiego, j. 

obcego i matematyki w kl. VII 

25.06.2021  

Opracowanie wyników badania umiejętności po pierwszym 

etapie edukacyjnym 

Nauczyciele klas III do 21.06.2021 

Opracowanie raportu z II zaplanowanej ewaluacji  Zespół ds. ewaluacji do 25.06.2021 

Imprezy  

i uroczystości 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego  DSU, MSU 25.06.2021  

Kontrole Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów Dyrektor z sekretarzem szkoły do 30.06.2021  

Kontrola sposobu wystawiania rocznej oceny zachowania 

(zgodność z WZO) 

Wicedyrektorzy do 16.06.2021  

Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia dzienników 

lekcyjnych, indywidualnych, pozalekcyjnych, psychologa i 

pedagoga 

Wicedyrektorzy 04-11.06.2021  

Rozliczenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczo-

opiekuńczej 

Wicedyrektorzy 09.07.2021  

SIERPIEŃ 

Rady 

Pedagogiczne 
● Podsumowanie sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 

2020/2021 

● Podsumowanie planu pracy w roku szkolnym 2020/2021 

● Zaopiniowanie przydziałów godzin, wychowawstw i 

innych czynności 

Dyrekcja,  

nauczyciele 

      08.2021  

Zebrania             

z rodzicami 
Spotkanie rodziców klas I – 2021/2022 - Jak przygotować 

dziecko do nauki w szkole? 

Wychowawcy klas       08.2020 

(od 1600 do 1700) 

 

Kontrola Analiza wyników klasyfikacji Wicedyrektorzy   VIII 2021  

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów - 

sprawozdanie 

Dyrektor z sekretarzem szkoły VIII 2021  

 


