PLAN PRACY – ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEŚCIE OBRZYCKO

HARMONOGRAM KONFERENCJI I SZKOLEŃ
RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Lp.

Data

1.

27.08.2021 r.
godz. 10.00

Temat
Konferencja organizacyjna

Uwagi
1)
2)
3)
4)

2.

3.

14.09.2021 r.

26.10.2021 r.

Rada pedagogiczna – nadzór
pedagogiczny

Rada pedagogiczna
Podstawy prawne udzielania pomocy
psychologicznej i jej organizacja
w szkole. Procedury w ZS Obrzycko.

4.

23.11.2021 r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa
Aktywność fizyczna po pandemii
Narzędzia w aplikacji Teams

5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)

pedagog szkolny p. H. Kurowska
1)

08.02.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna

6.

15.02.2022 r.

Rada analityczna

1)
2)
1)

Rada pedagogiczna szkoleniowa

2)
3)
1)

22.03.2022 r.

sprawy bieżące;

prowadzący nauczyciel wychowania fizycznego p. M. Kaczmarek
prowadzący nauczyciel informatyki p. Agnieszka Kurowska

5.

7.

przydział nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć;
organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład
zajęć edukacyjnych;
przydział dodatkowych czynności
w ramach zadań statutowych szkoły;
propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych;
Kalendarz roku szkolnego;
przydział wychowawstw i sal lekcyjnych;
Kalendarium konkursów, imprez
i uroczystości szkolnych;
Plan pracy szkoły, Plan pracy przedszkola;
sposób wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły;
Plan nadzoru pedagogicznego;
organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli;
Program wychowawczo-profilaktyczny;
sprawy bieżące;
projekt planu finansowego;
opiniowanie dostosowań do egzaminu
ósmoklasisty

wyniki klasyfikacji za I półrocze;
zmiana planu lekcji ( od 7.02.2022 r.)
analiza pracy w I półroczu (sprawozdania,
zestawienia);
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego;
sprawy bieżące
sprawy bieżące

wg zapotrzebowania

8.

26.04.2022 r.

Rada pedagogiczna – arkusz
organizacyjny

1)

1)

9.

24.05.2022 r.

10.

15.06.2022 r.

Rada pedagogiczna – programy,
podręczniki
Konferencja klasyfikacyjna

11.

28.06.2022 r.

Rada analityczna

2)

2)
1)
2)
1)
1)
2)

opinia nt. arkusza organizacji na rok szkolny
2022/2023;
sprawy bieżące
zatwierdzenie zestawu programów nauczania
i podręczników;
sprawy bieżące
klasyfikacja roczna;
sprawy bieżące
analiza pracy w roku szkolnym 2021/2022
(sprawozdania);
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego;
założenia do pracy w kolejnym roku szkolnym

