Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 381 –
najważniejsze informacje na rok szkolny 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - 1 września
2020 r.
2. Pierwszy semestr kończy się 25 stycznia 2021 r.
3. Rok szkolny kończy się 25 czerwca 2021 r.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Wszystkie przerwy po 10
minut z wyjątkiem przerwy śniadaniowej po 4 godzinie
lekcyjnej – 15 minut oraz przerwy obiadowej po 5 godzinie
lekcyjnej – 20 minut.
5. Zebrania rodziców odbywają się w środy w każdym
miesiącu zgodnie z harmonogramem. Godzina rozpoczęcia
zebrań – 17.30. Od godziny 18.00 – godziny otwarte. W
zależności od sytuacji epidemiologicznej spotkania z
rodzicami mogą odbywać się w mniejszych grupach lub
mogą być prowadzone zdalnie.
6. Obowiązującymi formami obiegu informacji w szkole są:
a) Informacje ustnie lub pisemnie przekazywane przez
wychowawców,
b) Ogłoszenia na tablicach informacyjnych
c) Ogłoszenia na stronie internetowej
d) Zarządzenia dyrektora
e) Skrytki dla nauczycieli w sekretariacie
f) Informacje w dzienniku elektronicznym LIBRUS
g) Spotkaniach zespołów nauczycielskich.
7. Sekretariat szkoły pani Anna Hejduk przyjmuje interesantów
w godz. 7.00 – 15.00
8. Biblioteka szkolna pan Adam Stanisławski poniedziałek –
poniedziałek 8.00 - 14.00, wtorek 8.00 – 14.00, środa: 8.00
– 14.00, czwartek: 8.00 – 14.30 piątek 8.00 – 15.00

9. Pedagog szkolny pani Agnieszka Kraft: poniedziałek 10.00 –
15.00, wtorek 9.45 - 14.45, środa 9.30 - 13.30, czwartek –
9.30 - 13.30, piątek – 10.00 – 14.00
10.
Psycholog szkolny pani Sylwia Gałęzowska:
poniedziałek 13.00 – 16.00, wtorek 12.30– 15.30, środa
8.00 – 11.00, czwartek 11.00 – 15.30, piątek 9.30 -13.30
11.
Reedukator pani Joanna Pręgowska : poniedziałek
14.40 – 15.25 , wtorek 8.00 – 14.30 , czwartek 11.45 –
15.25 , piątek 8.00 – 10.45
12.
Logopeda pani Katarzyna Wilewska : wtorek 7.30 –
12.00, środa 7.30 – 11.30, czwartek 7.30 – 11.30
13.
Pielęgniarka szkolna pani Małgorzata Sobczak:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.25 do godz.
15.00.
14.
Kierownik Gospodarczy: pan Adam Rowiński:
poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 15.00

