
Plan pracy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  

im. Janusza Korczaka w Barkowie  

w roku szkolnym 2019/2020 

Lp. Data Temat posiedzenia Odpowiedzialni 

1. 

26.08.2019 r. 

(poniedziałek) 

Inauguracja pracy RP w roku 

szkolnym 2019/2020 

- organizacja roku szkolnego, 

-zatwierdzenie przydziału godzin i 

czynności dodatkowych nauczycieli, 

- zatwierdzenie programów nauczania, 

-założenia do planu nadzoru 

pedagogicznego. 

-Projekt ,,Indywidualni”- szkolenie dla 

nauczycieli. 

Dyrektor 

2. 
11.09.2019 r. 

(środa) 

Spotkanie dyrektora i wychowawców 

klas z rodzicami. 

- przedstawienie rodzicom i nauczycielom 

planu  pracy szkoły na rok 2019-2020, 

- kalendarz roku szkolnego,, 

- dni dodatkowo wolne od nauki, 

- sprawdziany na ,,wejście”, 

- ubezpieczenie uczniów, 

- kierunki pracy szkoły, 

- plany i harmonogramy, 

- ewaluacja wewnętrzna, 

- wybory Rady Rodziców, 

- zmiany w prawie oświatowym. 

Wychowawcy 

klas 

dyrektor 

3. 

 

 09. 10.2019 

(środa) 

1. Rada Szkoleniowa  

Temat: Archipelag Skarbów- Projekt 

Profilaktyki zintegrowanej. 

Spotkanie z rodzicami klas VII i VIII 

Dyrektor 



2.  Innowacje pedagogiczne 

Pani Ania Mularczyk- Szeniawska  

,,W kręgu zawodów” 

4. 
13.11.2019r.  

(środa) 

Rada Pedagogiczna Śródroczna 

- omówienie postępów uczniów w nauce, 

- spotkanie z rodzicami – przekazanie 

informacji o uczniach, 

- realizacja podstawy programowej, 

- omówienie wyników sprawdzianów na 

wejście. 

Nauczyciele 

5. 

22.01.2020 r. 

(środa) 

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna – 

półroczna 

- spotkanie z rodzicami, przekazanie 

informacji o wynikach nauczania za I 

półrocze, 

- realizacja podstawy programowej, 

- realizacja programów nauczania, 

- zatwierdzenie klasyfikacji półrocznej, 

- organizacja ferii zimowych. 

Wychowawcy 

klas 

6. 
05.02.2020 r. 

(środa) 

Rada Pedagogiczna Podsumowująca I 

półrocze 

- sprawozdania opiekunów z działalności 

w szkole różnych podmiotów i realizacji 

projektów, 

- wnioski dyrektora z nadzoru za I 

półrocze, 

- wnioski do pracy na II półrocze, 

Dyrektor, 

Zespoły, 

Nauczyciele 

7. Marzec 2020 

Rada szkoleniowa –firma zewnętrzna 

Temat: Profilaktyka uzależnień pod 

kątem  urządzeń multimedialnych. 
 

8. 
22.04.2020 r. 

(środa) 

Rada Pedagogiczna śródroczna 

- spotkanie z rodzicami, 

- omówienie postępów uczniów w nauce, 

- frekwencja, zachowanie, 

Dyrektor, 

Wychowawcy 

klas 



- realizacja podstawy programowej. 

9. 
17.06.2020 r. 

(środa)  

Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna 

- realizacja podstawy programowej, 

- realizacja programów nauczania, 

- klasyfikacja końcowo roczna, 

- nagrody, stypendia, wyróżnienia- 

zakończenie roku szkolnego. 

Dyrektor, 

Wychowawcy 

klas 

10. 

29.06.2020 r.  

(poniedziałek) 

Podsumowanie wyników dydaktyczno-

wychowawczych, opiekuńczych w roku 

szkolnym 2019/2020, raport z ewaluacji 

wewnętrznej, sprawozdanie z nadzoru. 

Dyrektor 

  Według planów 
Posiedzenia Zespołów przedmiotowo - 

wychowawczych. 

przewodniczący 

zespołów 

Plan pracy Rady Pedagogicznej został pozytywnie zaopiniowany na zebraniu Rady     

Pedagogicznej dnia 11. września 2019 roku. 

 

                                                                                              Dyrektor szkoły Lilla Maciocha 

 


