Plan pracy Szkoły Podstawowej nr
16 w Piotrkowie Trybunalskim
na rok szkolny 2020/2021
Podstawa prawna:
•
•

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. , poz.
1658)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 23.08.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. 2019 poz. 1627)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2019 r. w wymagań wobec szkół (Dz.U. 2019 poz. 1575)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół
mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół
sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2019 poz. 413)

•

Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
(Dz.U. z 2019 r. poz. 639)

•

Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 325)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 214)

•

Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1512).

•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz.U. 2019 poz. 625)

•
•
•

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20- pismo MEN z dnia 3 lipca 2019 r.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2019 poz. 1287)

•
Statut Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim,
•
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim,
Plan opracowany został w oparciu o:

1.
2.
3.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.
Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym nadzór za rok szkolny
2019/2020.

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

Zadania
Rozwijanie
kreatywności
nauczycieli

Wspomaganie
uzyskiwania
kolejnych stopni
awansu zawodowego
Doskonalenie
umiejętności
dydaktycznych i
wychowawczych
nauczycieli

Sposoby realizacji
Odpowiedzialni
Doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli
1. opracowanie planu doskonalenia
nauczycieli; 2. prowadzenie lekcji
otwartych, zdalnych i dla studentów;
3. wymiana doświadczeń w ramach pracy
zespołów przedmiotowych
1. Wspomaganie awansu zawodowego
nauczycieli rozpoczynających staż i
kontynuujących staż;

wicedyrektor, lider
WDN – p. P.
Gronowska,
zainteresowani
nauczyciele
dyrektor,
nauczyciele
stażyści i
kontynuujący staż
dyrektor,
zainteresowani
nauczyciele

1. udział nauczycieli w różnych formach
doskonalenia zawodowego: kursach,
eszkoleniach, warsztatach, studiach
podyplomowych;
2.
udział nauczycieli w spotkaniach z
dyrektor,
pracownikami policji, poradni
nauczyciele
psychologicznopedagogicznej oraz innymi
specjalistami zgodnie z potrzebami
codziennej pracy szkoły;
3.
realizacja planu WDN;
4.zapoznawanie nauczycieli z bieżącymi
dyrektor,
zmianami dotyczącymi prawa oświatowego, nauczyciele
w szczególności:
a.
ustawy MEN
b.
rozporządzenia MEN;
c.
inne przepisy, regulaminy,
procedury i zmiany statutowe;
5. gromadzenie i udostępnianie materiałów z
bibliotekarze
dziedziny nowości oświatowych
Organizacja pracy szkoły i procesu dydaktyki i
wychowania

Terminarz
IX, cały rok

zgodnie z
potrzebami
– nie mniej niż dwa
razy w roku
wg harmonogramu

zgodnie
z
terminami
RP i WDN

cały rok, na bieżąco
zgodnie ze
zmianami
prawnymi

cały rok

Praca z uczniem
zdolnym i mającym
problemy z
opanowaniem
podstawy
programowej.

rozwijanie zainteresowań i
nauczyciele
uzdolnień uczniów poprzez
przedmiotów
indywidualizowanie stawianych im zadań
oraz przygotowanie do udziału w
konkursach wewnątrzszkolnych i
pozaszkolnych oraz wyższych;
2.
udział w konkursach, turniejach,
olimpiadach, jeżeli będzie organizowany,
uwzględniający zasady zapewnienia
nauczyciele
bezpieczeństwa w okresie pandemii:
przedmiotów
Konkursy kuratoryjne - przedmiotowe
Konkurs z historii „Piotrków moje miasto”
Konkurs ekologiczny Geo-Planeta, EkoPlaneta
Konkursy czytelnicze
Turniej „Trzymaj Formę”
Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym” Konkurs „Bezpieczne życie ,
bezpieczny człowiek”,
Konkurs ortograficzny kl. I-III
Konkurs „Znam i czytam lektury szkolne” IIII
Konkurs ekologiczny dla kl. I-III
Konkursy plastyczne dla kl. IV-VIII i I-III
Konkursy organizowane przez Miejską i
Bibliotekę Publiczną
Konkursy recytatorskie I-III i IV-VIII
Konkurs Ortograficzny
Konkurs „Piszę sercem, sercem maluję…”
Konkurs wiedzy fizycznej i chemicznej:
Festiwal
Nauki
Konkursy matematyczne: Mała Tęga Głowa,
Olimpus, Kangur Matematyczny i inne
Konkurs „Tik-Tak”, „Mistrzowie
kodowania” i inne
3. dostosowanie treści programowych do
nauczyciele
możliwości każdego ucznia;
przedmiotów
4. diagnozowanie trudności i uzdolnień
wicedyrektorzy,
uczniów w nauce poprzez:
wychowawcy klas,
1. diagnoza pierwszoklasisty
nauczyciele
2. sprawdziany kompetencji
przedmiotów
wynikające z założeń nadzoru
pedagogicznego klasy III-VII
3. próbne egzaminy klasy VIII
4. rozmowy;
5. konsultacje indywidualne dla
rodziców
6. analizy sprawdzianów i
egzaminów
5.
tworzenie zespołów
wychowawcy klas ,
wyrównawczych;
nauczyciele,
6.
tworzenie zajęć dla uczniów o
pedagodzy,
specjalnych potrzebach edukacyjnych
wicedyrektorzy
7.
tworzenie Indywidualnych
Programów
1.

cały rok

wg terminarza

cały rok
na bieżąco
X, I, III, V

IX, X, IV

Edukacyjno Terapeutycznych - IPET

Poprawa jakości
pracy szkoły

Zabezpieczenie
pełnej realizacji
obowiązku
szkolnego.

Realizacja
programów
poszczególnych
przedmiotów.

8. opracowanie i zapoznanie uczniów z
ofertą zajęć dodatkowych ;
9. unowocześnianie metod nauczania
poprzez wdrażanie nowatorstwa w
nauczaniu oraz wykorzystanie dostępnych
pomocy dydaktycznych w procesie
lekcyjnym (komputerów, internetu, DVD,
platformy ealerningowej, MS Teams,
dziennik Uonet+, tablicy interaktywnej,
wizualizera, dygestorium);
10. opracowanie programów działania kół
zainteresowań i innych zajęć;
1. prowadzenie dodatkowych zajęć
rozwijających zainteresowania i
wyrównujących szanse;

dyrektor,
nauczyciele
dyrektor,
wicedyrektorzy,
nauczyciele
przedmiotów

zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele

2. doskonalenie wewnątrzszkolnego systemu dyrektor,
badania pracy szkoły i sprawowania nadzoru nauczyciele
pedagogicznego;
3. analizowanie wyników nauczania i
dyrektor
skupienie na problematyce kompetencji
nauczyciele
kluczowych:
4. prowadzenie obserwacji badającej
dyrektor
realizację wniosków do pracy na bieżący
wicedyrektorzy
rok szkolny
5. badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
nauczyciele
:
dyrektor
a.
diagnoza wstępna w kl. I
b.
test kompetencji klas III
c.
testy przedmiotowe po kl. IV, V, VI,
VII
d.
egzaminy próbne klas VIII
7. analiza wyników badań i opracowanie
wniosków do realizacji na następny rok;
1. kontrola obowiązku szkolnego;
dyrektor,
pedagodzy
2. systematyczna kontrola i analiza
wychowawcy klas
frekwencji;
3. zamówienie podręczników bezpłatnych i
dyrektor
podręczników i ćwiczeń z dotacji dla klas IVIII
1. wybór programów i podręczników;
dyrektor,
nauczyciele
2. realizowanie programu adekwatnie do
nauczyciele
możliwości uczniów;
przedmiotów
3. systematyczna realizacja tematów,
nauczyciele
kontrolowanie dzienników i zeszytów,
przedmiotów
ocenianie wiedzy oraz umiejętności
uczniów;

IX, cały rok
cały rok

IX- X
cały rok

X- VI

wg potrzeb

wg planu nadzoru

wg terminów
diagnoz V-VI
VI-VIII

X
co miesiąc
VI

VI
cały rok
cały rok

Zapoznanie
uczniów i rodziców
z głównymi
założeniami
dydaktyczno wychowawczymi
szkoły celem
intensyfikacji
procesu kształcenia
i wychowania.
Kształtowanie
kultury fizycznej

Zdrowa i bezpieczna
szkoła.

4. wystawy, przeglądy prac i osiągnięć
uczniów;
1.Wymagania przedmiotowe.
2.
Program wychowawczo profilaktyczny szkoły
3.
Podstawowe dokumenty
a.
Statut
b.
Plan Pracy
c.
Plan Nadzoru
d.
Kalendarz Roku Szkolnego
e.
Zestaw procedur postępowania
f.
Regulaminy szkolne

nauczyciele
przedmiotów
wychowawcy klas,
nauczyciele
przedmiotów

Kultura fizyczna i turystyka
1. zorganizowanie i udział w zawodach
sportowych zgodnie z kalendarzem
sportowym i wymogami bezpieczeństwa
2. analizowanie doboru zajęć dodatkowych
wych. - fiz. do wyboru, organizacja zajęć
sportowych w klasach sportowych;

nauczyciele
wychowania
fizycznego
dyrektor,
nauczyciele
wychowania
fizycznego
3. organizowanie wyjść, imprez
wychowawcy klas
środowiskowych, rajdów, turystyki
samorząd
zorganizowanej we współpracy z PTTK;
uczniowski
nauczyciele
4. sprawozdanie z realizacji programu ZPRP
nauczyciele
i organizacja naboru do klas sportowych
wychowania
fizycznego
Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. przegląd warunków pracy i nauki;

2. spotkania z przedstawicielami policji i
służby zdrowia :
3. realizacja założeń Szkolnego Programu
Profilaktyczno-Wychowawczego
4. realizacja programu „Trzymaj formę”

5. realizacja programu „Zdrowo jem, więcej
wiem”
6. realizacja programu „Zadbaj o swoje
płuca”
7. realizacja programu „Bezpieczne Życie”

8. realizacja programu „Nie pal przy mnie”
9. realizacja programu „Znajdź właściwe
rozwiązanie”

wicedyrektor,
pracownik BHP,
Społeczny Inspektor
Pracy
dyrektor, pedagog
wychowawcy klas
nauczyciele,
wychowawcy klas
K. Kuban
J. Zielińska,
P.
Gronowska, I.
Ławniczek nle świetlicy

cały rok
IX – X
II

wg terminarza

IX - IV

cały rok

IV

IX, II

cały rok
cały rok
cały rok

p. M. Alama

cały rok

p. M. Alama

cały rok

p. M. Stankowska
p. E. Śnioch
p. B. Sygulska
p. J. Dolecińska
p. M. Alama
p. J. Dolecińska

cały rok

cały rok
cały rok

10. zorganizowanie i przeprowadzenie
przeszkoleni
IV - V
egzaminu na kartę rowerową w klasie V
nauczyciele
11. udział pedagoga szkolnego w zajęciach z
pedagog
w miarę potrzeb
uczniami;
12. troska o prawidłową organizację czasu
nauczyciele
cały rok
wolnego i przerw, rzetelne pełnienie
dyżurujący,
dyżurów przez nauczycieli;
dyrektor
13. kontrola zmiany obuwia i samowolnego
nauczyciele,
cały rok
opuszczania budynku szkoły;
panie woźne
Edukacja ekologiczna
Kształtowanie postaw 1.udział w akcji DZIEŃ ZIEMI;
wychowawcy klas,
IV
proekologicznych
2.Sprzątanie Świata;
nauczyciel przyrody
IX
samorząd
cały rok
uczniowski
3.wycieczki do rezerwatów przyrody i
wychowawcy
cały rok
gospodarstw leśnych;
4.eksponowanie tematyki ekologicznej na
koordynatorzy
cały rok
wszystkich przedmiotach w ramach
p. E. Ortyl
programu
p. A. Kamińska
„Klasa pod chmurką”; systematyczna
wszyscy
pielęgnacja ogrodu przez uczniów ;
nauczyciele
Samorządność szkolna
Stworzenie
1. opracowanie kalendarza imprez
opiekun SU
IX
warunków
szkolnych;
uczniowie
do rozwijania
2. kampania wyborcza
opiekun SU
IX
samorządności
3.demokratyczne wybory do Rady SU;
opiekun SU
IX
uczniowskiej.
4. koordynowanie akcji charytatywnych w
opiekun SU,
wg potrzeb
szkole: „Góra grosza” oraz akcje doraźnej
pomocy;
5. dokumentowanie historii szkoły: Kroniki
p. A. Adamczyk
cały rok
Szkoły;
p. A. Ciuba
6. realizacja planu pracy SU
opiekun SU
cały rok
7. przyjęcie uczniów klas I w poczet
wychowawcy klasy
X
uczniów szkoły;
I
wg terminarza i
Wdrażanie do
8. organizowanie tradycyjnych, cyklicznych
zdeklarowani
planów
szacunku dla symboli uroczystości integrujących społeczność
nauczyciele
wychowawczych
i tradycji
uczniowską ogólnie lub indywidualnie w
klas
klasach w zależności od sytuacji
epidemiologicznej:
Opieka pedagogiczna i psychologiczna
Rozpoznanie sytuacji 1. zdiagnozowanie sytuacji opiekuńczej
opiekuńczej szkoły i szkoły poprzez:
a.
poznanie sytuacji materialnej
uczniów.
uczniów - współpraca z MOPR w
Piotrkowie Tryb;
b.
stypendia socjalne i wyprawki
szkolne;
2.dożywianie uczniów;

dyrektor,
wychowawcy klas,
pedagog

IX, X

dyrektor,
kierownik
świetlicy

na bieżąco

Profilaktyka
uzależnień.

3. rozpoznanie środowiska wychowawczego
ucznia, a następnie:
a.
stały kontakt z rodzicami uczniów
sprawiających trudności wychowawcze,
współpraca z kuratorami rodzinnymi;
b.
stosowanie zaleceń PPP;
c.
tworzenie i realizowanie IPET-ów,
d.
dostosowanie wymagań dla uczniów
z opiniami do egzaminów zewnętrznych
4. współpraca z Miejską Komisją ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

wychowawcy klas
pedagog
nauczyciele
przedmiotów

cały rok

pedagog

IX, III

5. pogadanki dla rodziców:

wychowawcy klas,
pedagog

wg harmonogramu
spotkań z rodzicami

- propagowanie niepalenia papierosów oraz
niestosowania innych używek wśród
uczniów ;
- propagowanie i promocja trybu życia bez
uzależnień i myśli suicydalnych

wychowawcy klas

cały rok

pedagog

V

Współpraca z rodzicami i środowiskiem
Integracja
1. wspólne wspieranie kariery ucznia
społeczności szkolnej poprzez:
a.
indywidualne rozmowy z rodzicami
i uczniami w celu poszukiwania
sposobów zaradzenia niepowodzeniom
szkolnym;
b.
przedstawianie wymagań i
oczekiwań dydaktycznych, programu
profilaktyczno- wychowawczego;
2. budowanie klimatu współpracy:
a.
ustalenie form pomocy i współpracy
z rodzicami
b.
imprezy klasowe, szkolne, lokalne;
Szkoła w środowisku 1. promocja szkoły w środowisku:
lokalnym
a.
współpraca z mediami,
b.
propagowanie wydarzeń szkolnych i
lokalnych w prasie;
c.
prowadzenie Kroniki Szkolnej;
d.
aktualizacja strony www szkoły i
BIP;
Baza szkoły
Rozwój bazy szkoły.

1. Podnoszenie estetyki klasopracowni,
korytarzy szkolnych, tworzenie pracowni
specjalistycznych
3. systematyczna wymiana gazetek
informacyjnych przy klasopracowniach
4. uzupełnianie sprzętu sportowego
5. uzupełnienie zbioru bibliotecznego
6. zakup pomocy dydaktycznych w tym
elektronicznych

wychowawcy klas,
pedagog

wg harmonogramu
spotkań
z rodzicami,
wg potrzeb

wychowawcy klas,
dyrektor

cały rok

dyrektor,
wicedyrektorzy,
zdeklarowani
nauczyciele
na bieżąco
opiekunowie sal,
koordynatorzy
programów
dyrektor

na bieżąco

dyrektor,
nauczyciele wf
bibliotekarze
dyrektor,
nauczyciele
przedmiotów

na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

Finanse
Pozyskiwanie
1. pozyskiwanie najemców, sponsorów i
dodatkowych
darczyńców dla szkoły
środków finansowych

dyrektor

I

Organizacja pracy

II
III

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych – wykaz zespołów i skład osobowy
Zespoły zadaniowe nauczycieli:

Nazwa zespołu zadaniowego
Zespół do spraw ewaluacji, monitorowania, badań i
analiz
Zespół do spraw Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli
Zespół do spraw opracowania planu dyżurów

Cały rok

Skład osobowy

Zespół do spraw opracowania planu lekcji

Zespół do spraw opiniowania programów i
podręczników
Komisja do spraw BHP

Zespół do współpracy z Samorządem Uczniowskim
Zespół do opracowywania Kalendarza Sportowego
Szkoły i organizacji bloku sportowego
Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2020/2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,
Święto Niepodległości – 11 listopada 2020r.,
Święta Bożego Narodzenia – 23–31 grudnia 2020 r.,
Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,
Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2021r.,
Ferie Zimowe – 1 – 14 lutego 2021r.,
Święta Wielkanocne – 1 –6 kwiecień 2021 r.,
Święto Pracy – 1 maja 2021 r.,

•

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,

Boże Ciało – 3 czerwiec 2021 r.

Ustawowe i dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:
•
•
•
•
•
•
III

Święto Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 14 października 2020r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 30 październik 2020r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 21 i 22 grudnia 2020r.
Dni Egzaminów Zewnętrznych po VIII klasie – 25, 26, 27 maja 2021r.
Dzień wolny od zajęć – 4 czerwca 2021r.
Dzień wolny od zajęć – 24 czerwca 2021r. - Dzień z wychowawcą
Kalendarz roku szkolnego
1.

Kalendarz roku szkolnego z kalendarzem rad pedagogicznych oraz zebrań z rodzicami
2020/2021 – zał. 1

2.
3.
IV

Wykaz zajęć godzin dodatkowych
1.

V

Harmonogram konkursów i wydarzeń 2020/2021 – zał. 2
Kalendarz imprez sportowych 2020/2021 – zał. 3

Wykaz godzin do dyspozycji dyrektora oraz dodatkowych i wyrównawczych – zał. 4

Godziny pracy biblioteki i czytelni

wtorek

środa

czwartek

piątek

p. I. Trzepadłek 07.50. – 13.50.

07.50. – 13.50.

07.50. – 13.50.

09.00. – 15.00.

09.00. – 15.00.

p. E. Śnioch

09.30. – 15.30.

09.30. – 15.30.

07.50. – 13.50.

07.50. – 13.50.

Bibliotekarz

VI

poniedziałek

09.00. – 15.00.

godziny pracy pedagoga

Pedagog

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

p. L. Piekarska

11.00. - 15.00.

11.00. - 15.00.

11.00. - 15.00.

08.00. - 12.00.

11.00. - 15.00.

p. K. Kuban

08.00. - 12.00.

08.00. - 12.00.

08.00. - 12.00.

11.00. - 15.00.

08.00. - 12.00.

VII

Godziny pracy świetlicy szkolnej

nauczyciel

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

p. W.
Dziadczyk

11.00. – 13.00.
a
13.00. – 15.30.
d

11.00. – 13.00.
a
13.00. – 15.30.
d

07.15. – 10.30.
d
10.30. – 13.30.
a

07.15. – 10.30.
d
10.30. – 13.30.
a

13.00. – 15.30. d
11.00. – 13.00. a

p.K.
Kaźmierczak

07.15. – 13.15.

10.00. – 14.30.

10.00. – 14.30.

10.30. – 13.30. 10.30. – 16.30.
14.30. – 16.30.

p. J. Muszyńska 09.00. – 14.30.

10.30. – 16.30.

10.30. – 16.30.

11.00. – 15.00. 09.30. – 14.00.

p. B. Jakóbczak 11.00. – 16.30.

07.15. – 13.15.

11.00. – 15.30.

10.00. – 14.00. 07.15. – 13.15.

VIII

Plany pracy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IX

zespołów przedmiotowych – zał. 5
WDN – zał. 6
pedagogów – zał. 7
biblioteki – zał. 8
świetlicy szkolnej – zał. 9
plan dyżurów nauczycielskich – zał. 10

Inne zadania dodatkowe nauczycieli (wyłączając opiekę nad salą, wychowawstwo, funkcje w zespołach
przedmiotowych, funkcje w zespołach zadaniowych nauczycieli oraz organizację i prowadzenie
konkursów):

