
 

 

 

 

 

 

Plan Pracy 

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 

im. dr Anny Lechowicz 

w Warszawie 

(dla grup przedszkolnych) 

na rok szkolny 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

(spotkania zespołu specjalistów, spotkania z rodzicami, szkolenia i uroczystości) 



Realizacja uzależniona będzie od aktualizowanych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej 

oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z pandemią COVID-19. 

 

I półrocze trwa od 1.09.2020r. do dnia 12.02.2021r. 

1. Praca w zespole grup przedszkolnych: przygotowanie planu pracy przedszkola, zaplanowanie 

uroczystości oraz podział obowiązków i czynności dodatkowych, przygotowanie 

wewnątrzprzedszkolnej dokumentacji,  przygotowanie sal i sprzętu - 28.08.2020r.-31.08.2020r. 

2. Posiedzenie Rady Pedagogicznej SPS nr 327 - organizacja nowego roku 

szkolnego - 28.08.2020 r. 

3. Posiedzenie Rad Pedagogicznej SPS nr 327 – omówienie kwestii bezpieczeństwa w placówce, 

planu nadzoru pedagogicznego, zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid – 19, 

4. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, zebranie organizacyjne z rodzicami - 01.09.2020r. 

godz. 12.30. 

5. Zebranie specjalistów z rodzicami przedszkolaków nowoprzyjętych – wrzesień 2020r. 

6. Obserwacja funkcjonowania dzieci, badanie umiejętności psychomotorycznych – 

7.09 - 18.09.2020 

7. Indywidualne spotkania z rodzicami dzieci w celu omówienia postępów i zmieniających się 

potrzeb, zgłoszenie uwag do ewaluacji IPET - 14.09-23.09.2020r. 

8. Zebrania zespołu specjalistów w celu omówienia ewaluacji IPET – preferowana forma zebrania 

online – 23.09.2020r. (gr.I), 24.09.2020r. (gr.II), 25.09.2020r. (gr.III). 

9. Zebranie zespołu specjalistów z rodzicami przedszkolaków uczęszczających w ubiegłym roku 

szkolnym– ewaluacja IPET. 

Data i godzina spotkań indywidualnych ustalana z opiekunem dziecka, możliwość spotkania 

online. Planowane daty spotkań 28.09.2020r. - 30.09.2020r. 

10. Zebrania zespołu specjalistów w celu opracowania IPET dla przedszkolaków nowoprzyjętych 

– preferowana forma zebrania online – 21.10.2020r. 

11. Zebranie zespołu specjalistów z rodzicami przedszkolaków nowoprzyjętych – zatwierdzenie 

IPET gr. III – 28.10.2020r. 

12. Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31.12.2020r. 

13. Dni dyrektorskie – 4 - 5.01.2021r. 

14. Ocena postępów dzieci w zakresie funkcjonowania psychoruchowego oraz stopnia realizacji 

celów IPET 01 – 12.02.2021r. 



15. Ferie zimowe – 18 - 31.01.2021r. 

16. Cykliczne spotkania zespołu specjalistów, preferowana forma zebrania online: 

• 18.11.2020r. 

• 16.12.2020r. 

• 03.02.2021r. 

 

 II półrocze trwa od 24.02.2020r. do dnia 26.06.2020r. 

1. Zebrania zespołu specjalistów w celu omówienia ewaluacji IPET – cele pracy na drugie 

półrocze – preferowana forma zebrania online – 23.02.2021r. (gr.1), 24.02.2021r. (gr.II), 

25.02.2021r. (gr.III). 

2. Zebranie zespołu specjalistów z rodzicami przedszkolaków uczęszczających w ubiegłym roku 

– ewaluacja IPET. 

Data i godzina spotkań indywidualnych ustalana z opiekunem dziecka, możliwość spotkania 

online. Planowane daty spotkań 23.03.2021r. - 25.03.2021r. 

3. Wiosenna przerwa świąteczna – 01.- 06.04.2021r. 

4. Zebrania zespołu specjalistów w celu omówienia ewaluacji IPET – ocena postępów dzieci 

w czasie trwania roku szkolnego, preferowana forma zebrania online – 26.05 - 28.05.2021r. 

5. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych – dzień dyrektorski 04.06.2021r. 

6. Rodzinny Piknik (wyjazdowy) – 22.05.2021r. Spotkanie uzależnione od rozwoju sytuacji 

związanej z pandemią Covid-19. 

7. Zebranie zespołu specjalistów z rodzicami przedszkolaków – omówienie postępów dzieci oraz 

ich potrzeb na nowy rok szkolny ewaluacja IPET, data i godzina spotkań indywidualnych 

ustalana z opiekunem dziecka, możliwość spotkania online. Planowane daty 

spotkań - 16 - 18.06.2021r. 

8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowująca pracę w roku szkolnym 

2020/2021   -16.06.2021r. 

9. Uroczyste pożegnanie dzieci kończących przedszkole - 25.06.2021r. godz. 10.30. 

10. Cykliczne spotkania zespołu specjalistów: 

• 21.04.2021r. 

• 19.05.2021r. 

• 16.06.2021r. 

 


