Plan pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Sobolewie
na rok szkolny 2017/2018
Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
3. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w wobec prawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U z 2015 r.
poz. 1214
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170),
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
5. Statut Szkoły Podstawowej w Sobolewie,
6. Program Wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
I. Kierunki pracy szkoły w roku 2017/18 w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego
1. Wspierać rodziców w wychowaniu dzieci poprzez współpracę ze specjalistami i praktykami w ramach spotkań/szkoleń dotyczących
problemów wychowawczych i rozwojowych.
2. Podjęcie działań mających na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej naszej małej ojczyzny i lokalnych zabytków poprzez organizowanie
żywych lekcji historii i wycieczek.
3. Dążenie do poprawy wyników na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty j. polski
i matematykę.
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4. Kontynuacja zadań zawartych w programie Wychowawczo-profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem działań uświadamiających
uczniom skutki zażywania dopalaczy i innych używek oraz stosowania cyberprzemocy.
5. Konsekwentne przestrzeganie zapisów WZO i PZO w ocenianiu bieżącym, śródrocznym i rocznym.
6. Zadbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw, na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
7. Monitorowanie absencji ucznia na zajęciach.
8. Dążenie do poprawy czytelnictwa – udział w różnorodnych konkursach i akcjach promujących czytelnictwo.
9. Wzbogacenie zakresu zajęć dla uczniów zdolnych oraz rozwijających zainteresowania w celu przygotowani ich do konkursów
przedmiotowych i artystycznych.
10. Poszerzanie bazy szkoły o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
11. Bieżące remonty i naprawy.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/18
Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
Zadbanie o bezpieczeństwo uczniów w Internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych.
Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach oświaty.

III. Zadania dodatkowe
1. Realizacja projektu „Szkoła Równych Szans- VI edycja”.
IV.

PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁ
Zarządzanie i organizacja

Zadania
Przydział obowiązków służbowych
wszystkim pracownikom szkoły.

Odpowiedzialni
dyrekcja szkoły

Termin realizacji
do końca sierpnia
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Opracowanie kalendarza roku szkolnego wicedyrektor
2017/2018 oraz imprez szkolnych.
Opracowanie rocznego planu pracy
rada pedagogiczna
szkoły.
Opracowanie programu
zespół ds. wychowawczych
wychowawczego i profilaktycznego.
Opracowanie planu nadzoru
dyrekcja szkoły
pedagogicznego.
Opracowanie planów pracy
wszyscy nauczyciele
dydaktycznej i wychowawczej.
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. dyrekcja szkoły
Awans zawodowy oraz oceny pracy
dyrektor, opiekunowie stażu
nauczycieli.
Poprawa bazy dydaktycznej szkoły.
dyrektor
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
wszyscy nauczyciele
(upowszechnianie sukcesów i osiągnięć wszyscy nauczyciele
uczniów: strona internetowa, prasa lokalna,
drzwi otwarte, spotkania z rodzicami,
wystawki prac uczniów i dyplomów, itp.)

do 15.09.17r.
do 15.09.17r.
do 15.09.17r.
do 15.09.17r.
do 15.09.17r.
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok
cały rok

Nauczanie
Zadania
Uczniowie nabywają wiadomości
i umiejętności określone w podstawie
programowej.

Odpowiedzialni

Termin realizacji
cały rok

wszyscy nauczyciele
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Rozwijanie umiejętności
samodzielnego, twórczego myślenia i
umiejętności korzystania z różnych
źródeł wiedzy poprzez częste
stosowanie metody projektów na
zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Diagnozowanie przyrostu wiedzy
i umiejętności uczniów:
- w klasach IV – VI SP( testy
diagnostyczne z wydawnictwem Nowa
Era).
- kl. III – „Test trzecioklasisty”,
- kl. II – III GIM. testy diagnostyczne
z wydawnictwem Nowa Era.
- próbny egzaminów dla uczniów klas
III gimnazjum z wydawnictwa Nowa
Era.
Przeprowadzenie zewnętrznego
egzaminu umiejętności – kl. III.
gimnazjum

wszyscy nauczyciele

cały rok

wicedyrektor, wyznaczeni nauczyciele

IX – IV
V
IX i V
XII

dyrektor, zespół nadzorujący

IV

Diagnozowanie techniki czytania w kl. I
– III.

członkowie zespołu przedmiotowego I - III

XiV

Organizacja pracy zespołów
przedmiotowych.

wicedyrektor, przewodniczący zespołów

cały rok

Tworzenie IPET oraz ich ocena.

zespół n-li, pedagog

IX, I i VI
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Wychowanie

Zadania
Realizowanie programu wychowawczego
i profilaktycznego szkoły.

Odpowiedzialni
wszyscy nauczyciele, RR

Termin realizacji
cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowania
uczniów ze szczególnym uwzględnieniem
sześciolatków oraz uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Organizacja uroczystości, imprez kulturalnych,
artystycznych oraz wycieczek.
Współpraca wychowawców z rodzicami,
pedagogami, psychologiem i poradnią
psychologiczno – pedagogiczną i innymi
instytucjami wspomagającymi szkołę
w działaniach wychowawczych.
Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Organizowanie pomocy psychologiczno–
pedagogicznej rodzinom niewydolnym
wychowawczo.

wszyscy nauczyciele

cały rok

wicedyrektor, wszyscy nauczyciele

cały rok

wychowawcy, dyrekcja, pedagodzy, psycholog

cały rok

nauczyciele, pedagodzy, psycholog

sukcesywnie wg potrzeb
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V. Organizacja pracy
Liczba oddziałów w roku szkolnym i przydział wychowawstw: SZKOŁA PODSTAWOWA
Klasa
Wychowawca
0a
0b
0c
0d
Ia
Ib
Ic
II a
II b
III a
III
P b
IV a
IV b
IV c
Va
Vb
VI a
VI b
VI c
VII a
VII b
VII c

p. Anna Marciniak
p. p. Dorota Dubrow
p. Elżbieta Łukasik
p.Krystyna Mużanowska
p. Justyna Banaszek
p. Mariola Michalec
p. Anna Ragus
p. Anna Tuchowska
p.Ewa Figacz
p. Jolanta Kalinowska
p.Urszula Osiak
p. Hanna Banaszek
p. Mirosław Śliz
p. Grzegorz Wiśniewski
p. Tomasz Wicha
p. Ewa Leśniowska
p. Piotr Szymański
p. Jolanta Lewandowska
p. Ewa Rogulska/ Agata Ulaszewska
p. Beata Zabielska
p. Henryka Zatyka
p. Elżbieta Kostyra

Sala
6
2
8
7
12
11
11
10
9
10
3
26
16
5
23
19
21
5
4
20
15
22
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GIMNAZJUM
Klasa

Wychowawca

Sala

IIA

p. Joanna Maraszek

4

IIB

p. Katarzyna Stodulska

14

p. Katarzyna Pietrzak
p. Zofia Madejska

25
18

I1I A
IIIB

VI. Kalendarz roku szkolnego
1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017

3.

Ferie zimowe

15- 28 stycznia 2018

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018
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Egzamin gimnazjalny

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
(czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00

5.

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

6.

Powołanie zespołów nadzorujących odpowiedzialnych za
sprawne przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

Gim- do 19. 03. 2018r.

7.
Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkoły ze sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego
8.

15 czerwca 2018r.
(data wydania zaświadczenia: 23 czerwca 2018r.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć po odpracowaniu
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Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

9.

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11.

Ferie letnie

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

15 listopada
29 stycznia
20 kwietnia
2 maja
4 maja
1 czerwca

15 listopada
29 stycznia
18 kwietnia
19 kwietnia
20 kwietnia
2 maja
4 maja
1 czerwca

22 czerwca
23 czerwca-31 sierpnia

VII. Godziny pracy biblioteki
poniedziałek
Biblioteka

8.00-16.30

wtorek
7.00- 16.00

środa
7.00-15.00

czwartek
7.00-16.00

piątek
8.00-15.45
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VIII.

Godziny pracy świetlicy
poniedziałek

Świetlica

7.00-16.30

wtorek
7.00- 16.30

środa
7.00-16.30

czwartek
7.00-16.30

piątek
7.00-16.00

IX. Godziny pracy pedagoga i psychologa
poniedziałek
Pedagog gimnazjum
i VII SP
Pedagog szkoła
podstawowa:
M. Ragus
E. Pluta

Psycholog

wtorek

środa

czwartek

piątek

11.00- 15.00

8.00 – 12.30

9.00- 12.00

11.00-15.30

8.00-12

11.50 -13.40
8.50-9.50
10.45-12.45

11.50 -13.40
9.45-10.45

9.50 – 10.35
8.00-9.50

----------8.00-10.00

8.55-9.40
9.00-10.00

Wrzesień
Październik
8.30-13.30

Logopeda

Od listopada
8.30-13.30

8.55-9.40
11.50-13.40

1414

8.55-13.40

8.55- 11.30

8.55-11.30
12.55-13.40
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X. Godziny pracy pielęgniarki szkolnej
poniedziałek

Pielęgniarka szkolna

środa

wtorek

800 - 1500

1200- 1500

piątek

czwartek

800 - 1200

800 - 1500

1200- 1500

XI. Godziny zajęć lekcyjnych dyrekcji szkoły
poniedziałek
00

40

wtorek
00

40

środa
00

45

czwartek
55

piątek

40

Dyrektor Szkoły

8 -9

8 -9

8 -8

12 -14

Wicedyrektor Szkoły

950-1235

950-1235

950-1235

950-1235

855-1130
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XII. Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych
Nazwa imprezy

Lp.

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2.

Udział w dożynkach parafialnych

3.

Udział w akcji „Sprzątanie Świata - Polski”

4.

Dzień papieski

5.

Dzień Edukacji Narodowej.

6.

Narodowe Święto Niepodległości
i obchody Dnia Patrona - święto Szkoły:
Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej
Przygotowanie części artystycznej :

Odpowiedzialny

Termin

Dyrekcja,
J. Czyżewski,
E. Figacz
Klasy II Sz.P.
J. Kalinowska
U. Osiak
Zespół Wychowawczy,
H. Banaszek,
H. Janisiewicz
J. Wiśnioch
A. wiśniach
B. Król
T. Kowalska

04.09.2017

Wychowawcy świetlicy
K. Szostak

Klasa
odpowiedzialna
za sprzątanie

10.09.2017

15.09.2017

Październik
2017

13.10.2017

Samorząd
Uczniowski

Wych. Klas I SP
Wychowawcy kl. III

Klasy III A i B
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Scenka teatralna na podstawie utworu/ów H. Sienkiewicza

Przygotowanie sali do uroczystości
Konkursy:
Klasy I-III:
– Konkurs pięknego czytania utworu „W pustyni i w puszczy”
- Sceny z życia Henryka Sienkiewicza – konkurs plastyczny
Klasy IV-VII i gimnazjum:
- Konkurs pięknego czytania utworu „Quo vadis”
- Gazetka ścienna „Kreacje aktorskie bohaterów H. Sienkiewicza” –
konkurs plastyczny.

GIM.
Wychowawcy kl.VI SP
Koordynator
M. Madejska
K. Pietrzak
J. Lewandowska
A. Ulaszewska
P. Szamański

15.11.2017
Klasy VI abc

E. Trojanowska

J. Kalinowska
Wych. Klas I-III
M. Staniak

Udział delegacji szkoły w Zlotach
Sienkiewiczowskich

7.

Uroczystość Wigilii Bożego Narodzenia

Koordynator
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Przedstawienie

J. Banaszek
E. Rogulska

22.12.2017

Klasa IIAB Gim

01.02.
2018

Klasa V AB

27.04.2018

Klasa
IVab

Wych. Kl. V:
E. Leśniowska
T. Wicha
Dekoracja
A. Staroń
B. Król
T. Kowalska

Wigilie klasowe

8.

11.

Wigilia nauczycieli
Zabawa karnawałowa

Dzień patriotyczny
Święto Ziemi

Wychowawcy
Z. Beczek
Wychowawcy kl. III i II
Koordynator
U. Osiak
J. Kalinowska
E. Figacz
A. Tuchowska
J. Czyżewski
T. Kowalska
S. Zadrożny
Wychowawcy klas
Wychowawcy klas IV i
VII Sz.P.
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12.

G. Wiśniewski
M. Śliz
H. Banaszek
B. Zabielska
H. Zatyka
E. Kostyra
A. Misiak
D. Dorobisz
R. Jankowska- Babik

14.

XVII Biesiada Rodzinna

A. Kalbarczyk
R. Jankowska- Babik
Nauczyciele wg aneksu

15.

Bal gimnazjalny

16.

Pożegnanie uczniów klas III Gimnazjum

Targi nauki – spotkanie promocyjne z przedstawicielami szkół
ponadgimnazjalnych
13. Dzień projektów gimnazjalnych - prezentacje

17. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2017/2018

Wychowawcy klas III
gimnazjum
Wychowawcy klas II
gimnazjum
Dyrekcja

Klasa
VIIAB

marzec/
maj
styczeń
czerwiec
27.05. 2018

13 czerwca
2018
21.06.2018

Kl.IIIB
Kl.IIAB
Klasy VIIabc
Kl. III AB GIM.

Klasy II AB

22.06.2018
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XIII. Zadania związane z systemem oceniania w szkole
Terminy:
Data klasyfikacyjnej rady pedagogicznej:
I semestr – 10.01.2018r.
II semestr – 19.06.2018r.
Rada zatwierdzająca klasyfikację roczną po egzaminach poprawkowych – 29.08.2018r.
Termin egzaminów klasyfikacyjnych –18-21.06.2018r.
Termin egzaminów poprawkowych – ostatni tydzień sierpnia (28.08.2018r.)
Termin poinformowania uczniów o przewidywanych okresowych stopniach i wpisanie ich do dziennika – 22.12.2017r.
Termin powiadomienia rodziców o przewidywanej ocenie uczniów za I sem.: - 04.01.2018r.
Termin wystawienia ocen semestralnych i wpisanie ich do dziennika elektronicznego – 5.01.2018r .
Termin poinformowania uczniów o przewidywanych rocznych stopniach i wpisanie ich do dziennika – 11.06.2018r.
Termin wystawienia ocen rocznych i wpisanie ich do dziennika elektronicznego – 14.06.2018r.
Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych semestralnych ocenach niedostatecznych i nagannych ( na miesiąc przed
zakończeniem semestru) – do 08.12.2017r.
Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nagannych ( na miesiąc przed
zakończeniem roku) – do 18.05.2018r.
Termin egzaminów poprawkowych - 27-28.08.2018r.
XIV. Zebrania rad pedagogicznych
Rada organizacyjna przygotowująca nowy rok szkolny – 28.08.2017r.
Rada klasyfikacyjna po egzaminach poprawkowych - 1.09.2017r.
Rada podsumowująca I semestr –
31.01. 2018r.
Rada podsumowująca rok szkolny – 29.06.2018r.
Rady szkoleniowe – wg ustalonego harmonogramu.
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Rady omawiające bieżące problemy uczniów i szkoły – wg potrzeb
XV. Zebrania z rodzicami
Terminy wywiadówek
Zebranie ogólne
– 27.09.2017r.
Wywiadówka partnerska - 7-9.02.2018r.
Wywiadówka II semestr – 11.04.2018.
Dni otwarte:
- 29.11.2017r; 16.05.2018r.
XVI. Zadania związane z polityką kadrową

17

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi

Rozpoczęcie stażu

Nauczyciel stażysta,
kontraktowy, mianowany

14 dni od rozpoczęcia zajęć

Art. 9d ust. 1, 2 i 3 KN

Projekt planu rozwoju
zawodowego do dyrektora
szkoły

Nauczyciel stażysta

20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

Wniosek i projekt planu
rozwoju zawodowego do
dyrektora szkoły

Nauczyciel kontraktowy i
mianowany

20 dni od rozpoczęcia roku szkolnego

§ 3 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

Zatwierdzenie projektu planu
rozwoju zawodowego

Dyrektor szkoły

30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie
uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

Zwrot nauczycielowi do
poprawy projektu planu
rozwoju zawodowego

Dyrektor szkoły

Dyrektor wskazuje jak najszybszy termin
poprawy projektu planu

§ 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie
uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli
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Dokonywanie zmian w
planie rozwoju
zawodowego

Nauczyciele odbywający staż

Sprawozdanie z realizacji planu Nauczyciel stażysta,
rozwoju zawodowego
kontraktowy, mianowany

W trakcie trwania stażu

§ 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w
sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

30 dni od dnia zakończenia stażu

§ 4 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie
uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

Projekt oceny dorobku
zawodowego

Opiekun stażu nauczyciela
stażysty
i kontraktowego

14 dni od zakończenia stażu

§ 5 Rozporządzenia w sprawie
uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli

Ocena dorobku zawodowego
za okres stażu

Dyrektor szkoły

21 dni od złożenia sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego

§ 9c ust. 6 KN

Odwołanie od oceny
dorobku zawodowego do
organu sprawującego nadzór
pedagogiczny

Nauczyciele stażyści,
kontraktowi, mianowani

14 dni od dnia otrzymania oceny dorobku
zawodowego

Art. 9c ust. 9 KN

Opinia rady rodziców

Rada rodziców

14 dni od otrzymania wniosku dyrektora w
sprawie wydania opinii o pracy nauczyciela

Brak tej opinii nie powoduje
przerwania procedury awansu
nauczyciela (art. 9c ust. 7 KN)
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Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub
egzaminacyjne do właściwego
organu nadającego stopień
awansu zawodowego

Nauczyciel stażysta do
dyrektora szkoły, kontraktowy
do organu prowadzącego
szkołę, mianowany do organu
sprawującego nadzór
pedagogiczny

Do 30 czerwca

Złożenie wniosku do
organu sprawującego
nadzór pedagogiczny

Nauczyciel mianowany

Trzy lata od dnia otrzymania pozytywnej oceny
dorobku zawodowego

Nauczyciel mianowany w okresie
trzech lat od dnia otrzymania
pozytywnej oceny dorobku
zawodowego za okres stażu składa
wniosek o podjęcie postępowania
kwalifikacyjnego - do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny

Powiadomienie o posiedzeniu
komisji kwalifikacyjnej lub
egzaminacyjnej

Dyrektor szkoły lub właściwy
organ nadający stopień awansu
zawodowego

Co najmniej 14 dni od dnia posiedzenia komisji

Data, miejsce, godzina posiedzenia
komisji (§ 11 ust. 3 Rozporządzenia w
sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Wydanie decyzji o nadaniu lub
odmowie stopnia awansu
zawodowego

Właściwy organ nadający stopnie Wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania
awansu zawodowego
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
złożone do
30 czerwca danego roku - termin
nadania stopnia awansu do dnia
31 sierpnia danego roku

Rozpatrzenie i posiedzenie komisji
do 31 sierpnia (art. 9b ust. 3 KN)

Po 30czerwca do 30 października
Rozpatrzenie i posiedzenie komisji
do 31 grudnia (art. 9b ust. 3a KN)

Art. 9b ust. 3 KN
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Wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania
kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
złożone do 30 października danego roku termin nadania stopnia awansu do dnia 31
grudnia danego roku
Zmiana wysokości
wynagrodzenia w związku z
uzyskaniem kolejnego stopnia
awansu zawodowego
nauczyciela

Dyrektor szkoły

Pierwszy dzień roku szkolnego następującego
po roku szkolnym, w którym nauczyciel
uzyskał wyższy stopień awansu (wnioski
złożone do 30 czerwca); 1 stycznia danego
roku następującego po roku kalendarzowym, w
którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień
(wnioski złożone do 31 października)

Art. 9b ust. 3a KN

Art. 39 ust. 1 i 1aKN

Rozmowy z pracownikami, decyzje o ich dalszym zatrudnieniu lub zwolnieniu, konsultacje ze związkami zawodowymi: - od marca do maja
2018r.
Terminy zawierania umów o prace z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły:
- ostatni tydzień sierpnia 2018r.
XVII. Awans zawodowy nauczycieli
1. Imiona i nazwiska nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego:
1) Magdalena Fuśniak – na kontraktowego
2) Ewa Trojanowska – na kontraktowego
3) Ewa Leśniowska- na dyplomowanego
4) Marta Bieńko – na dyplomowanego
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XVIII. BHP i bezpieczeństwo uczniów
1. Kontrola stanu technicznego budynków szkoły; odpowiedzialny: dyrektor, SIP, inspektor bhp (do 26 sierpnia).
2. Kontrola dokumentacji obiektów budowlanych; odpowiedzialny: dyrektor, inspektor budowlany (do 20 września).
3. Kontrola przeglądów technicznych; odpowiedzialny: dyrektor (według harmonogramu przeglądów).
4. Szkolenia bhp: nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, dyrekcja.
5. Stan boisk, hali sportowej - dyrektor, inspektor bhp (dwa razy w roku).
6. Zabezpieczenie ppoż., alarm przeciwpożarowy (do 15 października).
XIX. Terminy przygotowania sprawozdań, raportów
2. Plany pracy, dokumentacja nauczyciela, wychowawcy (do 15 września).
3. Sprawozdania z realizacji dodatkowej godz. (dwa razy w roku - styczeń, czerwiec).
4. Sprawozdania z działalności kółek i organizacji (luty, lipiec ).
5. Raport z realizacji podstawy programowej (listopad, styczeń, maj, czerwiec).
6. Sprawozdanie pedagoga, psychologa, nauczyciela biblioteki, kierownika świetlicy (luty, lipiec).
7. Sprawozdania zespołów nauczycielskich (luty, lipiec).
8. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego (luty, lipiec).
9. Inne (według potrzeb).
Zaopiniowany pozytywnie na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2017r.
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