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Zarządzenie nr 2/2020/2021

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

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania i organizacji pracy stałego zespołu
do prowadzenia elektronicznego protokolarza z zebrań Rady Pedagogicznej

oraz powołania zespołów nauczycielskich
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art.111 pkt.5 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli - § 4 (Dz. U. 2019 r., poz. 509).

Dyrektor szkoły – zarządza co następuje:

§ 1

1. Od dnia 27 sierpnia 2020 r. na czas nieokreślony powołuje się do prowadzenia elektronicznego
protokolarza zebrań Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, stały zespół nauczycieli w składzie:

1) Leśniewska Magdalena – przewodnicząca zespołu;
2) Dąbrowska Małgorzata – członek zespołu;
3) Wałęsa Ewa – członek zespołu;
4) Graczyk Izabela – członek zespołu.

2. Zespół zobowiązany jest do przygotowania Planu pracy zespołu oraz Regulaminu prowadzenia
elektronicznej wersji protokolarza, które będą obowiązywały w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej od dnia 01 września 2020 r.

§ 2

1. W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z Planem pracy szkoły powołuje się następujące
zespoły kolegialne oraz ich członków i przewodniczących w składzie:

1) Szkolny zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego – p. Maria Parecka – przewodniczący
– zespoły nauczycieli uczących w jednym oddziale wychowania przedszkolnego;

2) Szkolny zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - klasy I-III – p. Iwona Mańkowska – przewodniczący
– zespoły nauczycieli uczący w jednym oddziale klasowym edukacji wczesnoszkolnej;

3) Szkolne zespoły nauczycieli drugiego etapu edukacji - klasy IV-VIII:
– zespoły nauczycieli uczący w jednym oddziale klasowym na drugim etapie edukacyjnym;

a) Szkolny zespół nauczycieli języka polskiego – p. Anna Bet – przewodniczący;
b) Szkolny zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – p. Dorota Kucharska –

przewodniczący;
c) Szkolny zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych – p. Małgorzata Nowakowska – przewodniczący;
d) Szkolny zespół nauczycieli języków obcych nowożytnych – p. Elżbieta Pakulska – przewodniczący;
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§ 3

1. W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z Planem pracy szkoły powołuje się następujące
zespoły zadaniowe oraz ich członków i przewodniczących w składzie:

1) Zespół ds. opracowania rocznego planu i koncepcji pracy szkoły – p. Elżbieta Bąk – przewodniczący;
2) Szkolny zespół ds. wychowania, profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej – p. Barbara Kubiak –

przewodniczący;
3) Szkolny zespół ds. realizacji indywidualnych zajęć: rewalidacyjnych, realizowanych indywidualnie,

indywidualnej ścieżki kształcenia oraz nauczania indywidualnego – p. Elżbieta Koralewska –
przewodniczący;

4) Szkolny zespół ds. realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – p. Kamil Kawczyński –
przewodniczący;

5) Szkolny zespół ds. opieki i dowożenia – p. Elżbieta Wiśniewska – przewodniczący;
6) Zespół ds. nowelizacji aktów prawnych – p. Małgorzata Parada – przewodniczący;

– p. Anna Bet – przewodniczący;
7) Zespół ds. opracowania tygodniowego planu zajęć edukacyjnych – p.Elżbieta Koralewska– przewodniczący;
8) Zespół ds. opracowania harmonogramu dyżurów nauczycielskich – p.Elżbieta Koralewska– przewodniczący;
9) Zespół ds. opracowania harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych – p. Małgorzata Nowakowska –

przewodniczący;
10) Zespół ds. opracowania i realizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole – p. Barbara Kubiak –

przewodniczący;
11) Zespół ds. analizy i interpretacji wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych – p. Elżbieta Bąk –

przewodniczący;
12) Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły – p. Elżbieta Koralewska – przewodnicząca;
13) Zespół ds. bezpieczeństwa, powypadkowy i ewakuacji w szkole – p. Robert Kawka – przewodniczący;
14) Opracowanie Szkolnego zestawu podręczników i programów nauczania – p. Beata Łojewska –

przewodniczący;
15) Dystrybucja i rozliczanie dotacji podręcznikowej – p. Dorota Wojciechowska – przewodniczący;

16) Reprezentacja do pocztu sztandarowego – p. Bartłomiej Płachecki – przewodniczący.

§ 4

Zespoły, o których mowa w § 2 i § 3 opracowują Planu pracy zespołu wraz z zadaniami do realizacji
w roku szkolnym 2020/2021.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

w Izbicy Kujawskiej

…………………………………………………………………
data: 27 sierpnia 2020 r.


