Plan Pracy
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327
im. dr Anny Lechowicz
w Warszawie
(oddziały przedszkolne)
na rok szkolny 2022/2023

„Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić.
Nie idź przede mną, bo mogę za tobą nie nadążyć.
Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.”
(Albert Camus)

Dokument zapiera plan spotkań zespołu specjalistów, spotkań z rodzicami, szkoleń
i uroczystości w oddziałach przedszkolnych.

Realizacja planu pracy grup przedszkolnych uzależniona będzie od aktualnych
wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego
w związku z pandemią COVID – 19 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia
funkcjonowania
jednostek
systemu
oświaty
w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. (Dz.U.2021
poz.1519).

I półrocze trwa od 1.09.2022r. do dnia 31.01 2023r.
1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej SPS 327 29.08.2022 r.
2. Zebranie zespołu specjalistów 29.08.2022 r. - opracowanie planu pracy
przedszkola, zaplanowanie uroczystości, przydział obowiązków i dodatkowych
czynności.
3. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 30.08.2022 r. - organizacja nowego roku
szkolnego.
4. Praca

w

zespołach,

przygotowanie

pracowni

oraz

wewnątrzszkolnej

dokumentacji 29 - 31.08.2022 r.
5. Szkolenie

zespołu

ze szczególnym

w

zakresie

uwzględnieniem

prawidłowego
bezpieczeństwa

wspomagania
i

dbałości

dziecka,
o własne

bezpieczeństwo oraz ergonomię pracy 30.08.2022 r.
6. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, zebranie organizacyjne z rodzicami
1.09.2022 r. godz. 10.30.
7. Zebranie zespołu specjalistów z rodzicami dzieci rozpoczynających naukę
w bieżącym roku szkolnym – omówienie i zatwierdzenie IPET:
gr. III 28.09.2022 r. godz. 14.20.
8. Zebranie zespołu specjalistów z rodzicami dzieci kontynuujących naukę
- ewaluacja IPET:
gr. I 26-27.09.2022 r. godz.14.20
gr. II 28-29.09.202 r. godz. 14.20
gr. III 22-23.09.2022 r. godz. 14.20

9. Cykliczne (co 2 tygodnie)

spotkania

zespołu specjalistów dotyczące

organizacji bieżącej pracy w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych
- stacjonarnie.
10. Dzień dyrektorski wolny od zajęć lekcyjnych:
• 31 października (poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi).
11. Dni wolne od zajęć i święta:
• 14 października 2022 r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej,
• 1 listopada 2022 r. (wtorek) – Wszystkich Świętych,
• 11 listopada (piątek) 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości,
• 23– 31 grudnia 2022 r. – zimowa przerwa świąteczna,
• 6 stycznia 2023 r. (piątek) – Święto Trzech Króli,
• 13 – 26 lutego 2023 r. – ferie zimowe.

II półrocze trwa od 1.02.2023r. do 23.06.2023r.
1. Zebrania zespołu specjalistów w celu omówienia ewaluacji IPET – marzec
2023 r.
2. 6 – 11 kwietnia 2023 r. – wiosenna przerwa świąteczna.
3. Dzień dyrektorski wolny od zajęć lekcyjnych:
• 2 maja 2023r. (wtorek),
• 9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele).
4. Dni wolne i święta:
• 1 maja 2023 r. (poniedziałek) – Święto Państwowe,
• 3 maja 2023 r. (środa) – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
• 8 czerwca 2023 r. (czwartek) – Boże Ciało.
5. Piknik Rodzinny połączony z obchodami Święta Szkoły 2 czerwca 2023 r.
6. Zebranie zespołu specjalistów z rodzicami przedszkolaków – ewaluacja IPET
gr. I 13-14.06.2023 r.
gr. II 15-16.06.2023 r.
gr. III 20-21.06.2023 r.
7. Uroczyste pożegnanie dzieci kończących naukę w oddziałach przedszkolnych
23.06.2023 r.
8. Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym
27 czerwca 2022 r.

Uroczystości w roku szkolnym 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022r.

Pasowanie przedszkolaków

27.09.2022r.

Dzień Pluszowego Misia

24.10.2022

Andrzejki

23.11.2022r.

Mikołajki

06.12.2022r.

Wigilia

22.12. 2022r.

Dzień Babci i Dziadka

23.01.2023 r.

Bal karnawałowy

07.02.2023r.

Wielkanoc

04.04.2023r.

Piknik Rodzinny połączony z obchodami

02.06.2023r.

Święta Szkoły
Dzień asystenta

Maj

Pożegnanie przedszkolaków kończących

12.06.2023

edukacje w Przedszkolu
Zakończenie

23.06.2023 r.

