
    HARMONOGRAM ZADAŃ 

Wrzesień 2019 

 
L.P. Zadania Termin Odpowiedzialni 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 

2019/2020 

2 IX 

Godz. 9.00 

Dyrekcja, Marzena 

Dudkiewicz, Elżbieta Pyka, 

Anna Kozłowska, 

Marianna Dylka sztandar, 

Katarzyna Madej 

dekoracja, Stanisław 

Kozłowski nagłośnienie , 

nauczyciele  

2. Apele porządkowe I tydzień IX Opiekunowie grup wiekowych 

3. Komisja ZFŚŚ 4 IX 

 

Dyrektor  

4. Konferencja Rady pedagogicznej- 

nadzór pedagogiczny  

12 IX 

Godz. 14.30 

dyrekcja 

5. Zespół dydaktyczny  11 IX 

Godz. 8.00 

Dyrektor, kierownicy zespołów 

przedmiotowych  

6. Zespół wychowawczy 18 IX 

Godz.8.00 

wicedyrektor 

7. Zebranie z rodzicami 

-klasa I-III godz. 16.00 

-klasa IV-VIII,  godz. 16.00 

Spotkanie Rady Rodziców  

 

16 IX 

17 IX 

18 IX 

Dyrekcja, wychowawcy 

8. Terminarz dokumentacji: 

• przygotowanie zbiorówki do 

arkusza ocen – 9 września 

• założenie nowych arkuszy 

ocen I SP, - 9 września 

IX nauczyciele 



• przygotowanie dziennika 

lekcyjnego elektronicznego 

do 2 września 

• rozkłady nauczania, plany 

wynikowe – 10 września 

(kontrola M. Stelmach) 

• plan wychowawcy klasy – 11 

września (kontrola I. 

Grabowska) 

• plany działalności organizacji 

– 11 września (kontrola I. 

Grabowska) 

• plany pracy zespołów 

przedmiotowych –18 

września (kontrola M. 

Stelmach) 

• 30 września upływa termin, 

w którym rodzice składają 

pisemną deklarację o 

przystąpieniu ucznia do 

egzaminu ósmoklasisty z 

zakresu jednego z języków,  

w przypadku, gdy uczeń uczy 

się w szkole więcej niż 

jednego języka obcego, jako 

       przedmiotu obowiązkowego  

• Opracować bazę danych 

oświatowych na dzień 26 

września – K. Stellmach  

• Do 14 października rodzice 

ucznia przystępującego do 

egzaminu w tym roku 



szkolnym – powinni złożyć 

dyrektorowi szkoły opinie 

lub orzeczenia z PPPP. 

Opinie te dotyczą warunków 

i form dostosowania do 

indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i 

edukacyjnych ucznia 

przystępującego do 

sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego.  

 

9. Zespół do spraw Specjalnych potrzeb 

edukacyjnych –zorganizować 

pomoc dla potrzebujących 

uczniów  

IX Pedagog, wychowawcy, 

nauczyciele 

10. Sprzątanie świata 

W tym roku pod hasłem 

„W tym roku posprzątam mój 

kawałek Polski! 

 

 

20 IX Marzena Dudkiewicz 

Agnieszka Chrzęstek 

11. Dzień Chłopaka 30 IX Opiekun samorządu szkolnego  

12. Przygotowanie gazetek ściennych w 

klasach i korytarzach 

10 IX Nauczyciele 

 

 


