
Zarządzenie nr 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie zwołania zebrania organizacyjnego Rady Pedagogicznej
podsumowującego rok szkolny 2019/2020 i inaugurującego nowy rok szkolny 2020/2021

Dyrektor szkoły –zarządza co następuje:

§ 1

W dniu 27 sierpnia 2020 r. zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej z podziałem na etapy edukacyjne:

- godz. 9.00 – 11.00 nauczyciele II etapu edukacyjnego oraz świetlicy i biblioteki;

- godz. 11.15 – 13.15 nauczyciele wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego.

§ 2

Tematyka zebrania Rady Pedagogicznej

1. Przedstawienia analizy i interpretacji wyników egzaminu zewnętrznego ósmoklasistów.
2. Przedstawienie sprawozdania z nadzoru oraz ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły za rok

szkolny 2019/2020.
3. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
4. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej – Regulaminu bezpiecznego funkcjonowania Szkoły

Podstawowej Nr 1im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej w warunkach
epidemii od dnia 1 września 2020 r.

§ 3

W dniach 25 sierpnia 2020 r.– 28 sierpnia 2020 r. zwołuję szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej
oraz zebrania zespołów zadaniowych i zespołów nauczycielskich zgodnie z podanym
harmonogramem.

Harmonogramy zebrań i szkoleń Rady Pedagogicznej.

25.08.2020
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
I ETAP EDUKACYJNY - p.K.Kawczyński

8.00-8.45 - oddziały przedszkolne
8.45-9.30 - kl.Ia,b + j.angielski
9.30-9.45- ----------------------
9.45-10.30 - kl.IIa,b + religia
10.35-11.20 - kl.IIIa,b,c



11.20- 12.05 - biblioteka, pedagog, logopeda
12.05- 12.50 - rewalidacja

II ETAP EDUKACYJNY - p.B.Płachecki
8.45-9.30 - j.polski, historia
9.45-10.30 - j.angielski, język niemiecki
10.30-11.20 - matematyka, biologia,chemia, fizyka
11.20-12.05 - religia,muzyka,plastyka, wos,edb,wdż,wf, informatyka
12.05-12.50 - świetlica

26.08.2020
I ETAP EDUKACYJNY (wychowawcy Oa,b;Ia,b;IIa,b; IIIa,b,c; religia i j.angielski, nauczyciele specjaliści)

9.00-11.00 - przygotowanie procedur funkcjonowania w okresie pandemii;

II ETAP EDUKACYJNY (wychowawcy IVa,b;Va;VIa,b,c;VIIa,b;VIIIa; nauczyciele przedmiotów, biblioteka
świetlica)

11.15- 13.15 - przygotowanie procedur funkcjonowania w okresie pandemii.

28.08.2020
9.00-10.00 - przygotowanie sal lekcyjnych do rozpoczęcia roku szkolnego;
10.00- 13.00 - szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej – praca z dziennikiem
elektronicznym (w czterech grupach).

31.08.2020
Przygotowanie do rozpoczęcia roku szkolnego - dezynfekcja w obiekcie.

§ 4

Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej i zespołów zadaniowych jest obowiązkowa.
Zwolnienie z udziału w obradach lub pracy zespołu może nastąpić na wniosek członka
Rady Pedagogicznej uzasadniony ważnymi okolicznościami. Decyzję o możliwości zwolnienia
nauczyciela z udziału w zebraniu lub pracy zespołu podejmuje dyrektor szkoły.

§ 5

O terminie planowanych zebrań i szkoleń Rada Pedagogiczna zostaje powiadomiona przez sekretariat
szkoły oraz otrzymuje powiadomienie na pocztę drogą elektroniczną.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elżbieta Bąk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Izbicy Kujawskiej

…………………………………………………………………
data: 21 sierpnia 2020 r.


