
TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

PODSTAWOWEJ 

1. 28.08.2020 r. (piątek

Nowelizacja dokumentów wewnętrznych 

Kopernika w Goworowie

inne), zatwierdzenie 

nauczycielom; 

2. 14.09.2020 r. (poniedziałek

nadzoru pedagogicznego dyrektora 

Goworowie oraz zatwierdzenie znowelizowanych dokumentów wewnętrznych

regulujących funkcjonowanie szkoły

3. 26.10.2020 r. (poniedziałek

egzaminu VIII-klasisty 

diagnoz przeprowadzonych w roku szkolnym 20

egzaminacyjnych dla uczniów 

w Goworowie do diagnoz

egzaminacyjna); 

4. 30.11.2020 r. (poniedziałek

5. 05.02.2021 r. (piątek)

6. 15.02.2021 r. (poniedziałek

szkolnego 2020/2021; 

7. 12.04.2021 r. (poniedziałek

procedurami przeprowadzenia egzaminu 

8. 24.05.2021 r. (poniedziałek) 

9. 18.06.2021 r. (piątek) 

10. 28.06.2021 r. (poniedziałek

11. 23.08.2021 r. (poniedziałek

planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły (wyniki, wnioski i rekomendacje)

przydział godzin. 

                                                                                                  

                                                                                                          

TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W GOWOROWIE 

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

iątek) – zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 20

Nowelizacja dokumentów wewnętrznych Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Goworowie (szkolny zestaw programów nauczania, plan pracy szkoły

 przydziału godzin, stałych i dodatkowych czynności 

oniedziałek) – przedstawienie i przyjęcie do realizacji rocznego planu 

nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 

oraz zatwierdzenie znowelizowanych dokumentów wewnętrznych

regulujących funkcjonowanie szkoły w roku szkolnym 2020/2021; 

oniedziałek) – zebranie związane z przedstawieniem analizy 

klasisty w roku szkolnym 2019/2020, testów kompetencji oraz innych 

diagnoz przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020, zatwierdzenie dostosowań 

egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

w Goworowie do diagnozy zewnętrznej w roku szkolnym 2020/20

poniedziałek) – zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej

) – śródroczne zebranie klasyfikacyjne; 

oniedziałek) – podsumowanie pracy szkoły w I 

 

oniedziałek) – zebranie szkoleniowe dotyczące 

procedurami przeprowadzenia egzaminu VIII-klasisty w roku szkolnym 20

(poniedziałek) – zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej

(piątek) – roczne zebranie klasyfikacyjne 

poniedziałek) – roczne podsumowanie pracy szkoły

oniedziałek) – przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego 

planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły (wyniki, wnioski i rekomendacje)

                                                                                                  Dyrektor SP im. M. Kopernika

                                                                                                                                mgr Jacek Dobrzyński

TERMINARZ ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY 

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA  

 

zebranie inaugurujące nowy rok szkolny 2020/2021. 

Podstawowej im. Mikołaja 

szkolny zestaw programów nauczania, plan pracy szkoły i 

przydziału godzin, stałych i dodatkowych czynności 

przedstawienie i przyjęcie do realizacji rocznego planu 

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 

oraz zatwierdzenie znowelizowanych dokumentów wewnętrznych, 

 

przedstawieniem analizy 

estów kompetencji oraz innych 

zatwierdzenie dostosowań 

VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 

/2021 (majowa sesja 

Rady Pedagogicznej (PPK); 

podsumowanie pracy szkoły w I okresie roku 

zebranie szkoleniowe dotyczące zapoznania z 

klasisty w roku szkolnym 2020/2021;  

zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej; 

roczne podsumowanie pracy szkoły; 

przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego 

planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły (wyniki, wnioski i rekomendacje), 

SP im. M. Kopernika w Goworowie 

mgr Jacek Dobrzyński 


