Plan pracy Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół w Pilicy

Rok szkolny 2020/2021

Plan pracy Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Pilicy
na rok szkolny 2020/2021
TEMATYKA

Omówienie głównych założeń dydaktycznowychowawczych w roku 2020/2021 w oparciu
o tematykę narad dyrektorów szkół - nowe
przepisy prawa oświatowego.
Kalendarz roku szkolnego .
Przedstawienie wyników egzaminów
poprawkowych.
Zatwierdzenie organizacji pracy szkoły.
Omówienie arkusza organizacji pracy szkoły, przydział czynności na rok szkolny 2020/2021.
Powołanie zespołów nauczycieli i komisji.
Bezpieczeństwo i higiena w ZS w Pilicy - zapoznanie
się z protokołem przeglądu budynku.
Przypomnienie ,,Procedury bezpieczeństwa
w
Zespole Szkół
w Pilicy:”( Zarządzenie Nr
12/2018/2019), a także omówiono ,,Wewnętrzną
Procedurę Bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i
przeciwdziałania COVID-19 na terenie Zespołu Szkół
w Pilicy”.

Omówienie Rozpoczęcia Roku Szkolnego.
Przypomnienie regulaminu dyżurów
nauczycieli. Sprawy różne.

FORMA WSPOMAGANIA

ADRESAT

Narada plenarna –
organizacja roku
szkolnego 2020/2021

Rada
Pedagogiczna

ODPOWIEDZIALNY

Dyrektor

TERMIN

Sierpień - 2020r.

Przedstawienie przez dyrektora Planu nadzoru
pedagogicznego.
Zaopiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji
pracy szkoły zgodnie z kompetencjami Rady.
Zatwierdzenie dni wolnych od zajęć
dydaktyczno - wychowawczych w roku
szkolnym 2020/2021. Zaopiniowanie kandydatur
do nagrody Starosty.
Organizacja zajęć w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza wyników egzaminu maturalnego - maj
2020. Wskaźnik EWD naszej szkoły.
Zatwierdzenie projektu budżetu na rok 2021.
Organizacja i przebieg próbnych egzaminów
maturalnych listopad 2021.
Omówienie wyników sprawdzianów w klasach I
tzw; „ Badania na wejściu” .
Szkolenie w ramach WDN.

Posiedzenie RP

Rada
Pedagogiczna

Dyrektor

Do 15 września
2020r.

I. Lidwin

Posiedzenie RP

M. Sularz,
A.Goncerz
Dyrektor,
Nauczyciele
przedmiotów
maturalnych.
Nauczyciel

Październik/
Listopad 2020.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogicznazatwierdzenie wyników klasyfikacji, oceniania i
zachowania za I półrocze roku szkolnego
2020/2021
Omówienie wyników próbnego egzaminu
maturalnego – listopad 2020

Narada
klasyfikacyjna

Rada
Pedagogiczna

Dyrekcja,
wychowawcy klas

Styczeń 2021r

Podsumowująca Rada Pedagogiczna –
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły za I półrocze roku szkolnego
2020/2021 – ocena działań prowadzonych w
ramach nadzoru .
Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.

Narada

Rada
Pedagogiczna

Dyrekcja,
nauczyciele
pedagog i
bibliotekarz,
przewodniczący
zespołów
przedmiotowych

Styczeń, luty
2021r.

Szkolenie w ramach WDN .

Omówienie przebiegu i organizacji egzaminu
maturalnego – maj 2021 ( powołanie komisji
egzaminacyjnych – ZN, ZP ).

Nauczyciel

Narada

Rada
Pedagogiczna

Dyrektor

Nauczyciel

Luty/marzec
2021r.

Przedstawienie wstępnych przydziałów
czynności na rok szkolny 2021/2022
Zaopiniowanie projektu organizacji pracy
szkoły na rok 2021/22.
Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Kuratora
Oświaty i MEN

Narada

Rada
Pedagogiczna

Dyrektor

Kwiecień / maj
2021r.

Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Programów
Nauczania i Podręczników na rok szkolny
2021/2022

Narada

Rada
Pedagogiczna

Dyrekcja,
nauczyciele

Maj / czerwiec
2021r.

Szkolenia w ramach WDN.

Nauczyciele wg
harmonogramu

Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Narada

Rada
Pedagogiczna

Dyrekcja,
wychowawcy klas

Czerwiec 2021r.

Podsumowująca roczna Rada Pedagogiczna –
sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok
szkolny 2020/2021.

Narada

Rada
Pedagogiczna

nauczyciele
Dyrekcja,

Czerwiec/lipiec
2021r.

Spotkania zespołów przedmiotowych – analiza
wyników nauczania, problemów
wychowawczych, rozwiązywanie problemów

Spotkania zespołów
przedmiotowych

Przedmiotowe
zespoły
nauczycieli

Przewodniczący
zespołów
przedmiotowych

na bieżąco przez
cały rok szkolny
2020/2021

metodycznych, wspieranie młodych nauczycieli
– zgodnie z przyjętymi planami pracy.

Udział w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczych

Spotkania
wychowawców,
opiekuna SU,
pedagoga,
specjalistów z
dyrekcją szkoły

Pedagog,
wychowawcy
klas,
nauczyciele
specjaliści

Dyrektor szkoły

W zależności od
bieżących potrzeb.

Roczny Plan pracy Rady Pedagogicznej został omówiony i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
15.09.2020r.

