
Plan pracy Rady Pedagogicznej 

IV Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina 

w Ostrowie Wielkopolskim 

w roku szkolnym 2020/ 2021 

 

 

Lp. Zagadnienia Formy 

realizacji 
Termin 

1. Organizacja pracy dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńczej w roku szkolnym 2020/2021. 

Powołanie zespołów i komisji. 

Zaopiniowanie szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

Założenia do planu pracy szkoły na rok szkolny 

2020/2021, założenia organizacyjne, przydział 

czynności dydaktyczno-wychowawczych oraz 

dodatkowych dla nauczycieli. 

Uchwała w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania 

wyników z nadzoru pedagogicznego. 

Procedury organizacji pracy szkoły w czasie epidemii. 

Inne. 

posiedzenie 
 

26.08.2020 r. 

2. Przyjęcie planu pracy szkoły, planów pomocniczych – 

zaopiniowanie przez Radę Pedagogiczną. 

Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć 

lekcyjnych. 

Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem nadzoru 

pedagogicznego. 

Zmiany zapisów Statutu w związku ze zmianą 

przepisów prawa. 

Analiza całościowa wyników egzaminu maturalnego 

2020. 

Inne. 

posiedzenie 15.09.2020 r. 

3. Rady szkoleniowe opracowane wg planu lidera rady dwa/trzy razy 



Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz 

dyrektora. 

Dokumentacja nauczyciel w Dzienniku Elektronicznym 

Librus. 

Szczegółowe procedury dot. organizacji pracy szkoły w 

czasie epidemii.  

Zadania i obowiązki nauczyciela na początku roku 

szkolnego - zmiany wprawie (online). 

Inne wg planu, na bieżąco. 

szkoleniowe w okresie 

31.08.2020 

15.09.2020 

31.09.2020 

31.09.2020 

 

cały rok  

4. Klasyfikacja uczniów za I okres roku szkolnego 

2020/2021. 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas III. 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas I i II. 

posiedzenie 
15.12.2020r. 

22.12.2020r. 

5. Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńczej za I okres roku szkolnego 2020/2021. 

Przedstawienie ogólnych wniosków z nadzoru 

pedagogicznego. 

posiedzenie 26.01.2021 r. 

6. 
Klasyfikacja uczniów klas III. posiedzenie 27.04.2021 r. 

7. 
Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2020/2021. 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji 

uczniów. 

Zakończenie roku szkolnego. 

 

posiedzenie 

 

22.06.2021 r. 

10. Analiza pracy dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńczej w roku szkolnym 2020/2021 

Podsumowanie wyników nauczania, 

osiągnięcia uczniów, szkoły. 

Wnioski do pracy w roku szkolnym 2020/2021, 

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego. 

Inne. 

posiedzenie 25.06.2021 r. 

11. Organizacja pracy w nowym roku szkolnym 

2021/2022. 
posiedzenie 30.08.2021 r. 



 


