
TEMAT NUMERU: Zarządzenia, decyzje i uchwały na nowy rok szkolny O CZYM BĘDZIEMY PISAĆ W KOLEJNYCH AKTUALIZACJACH

n Planowanie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 

n Orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora

n Monitorowanie podstawy programowej w nowym roku szkolnym

n Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – harmonogram zadań

n Rozliczanie urlopów wypoczynkowych po wakacjach 

n Organizacja indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2014/2015 

n Kontrola zarządcza 2014/2015 – zadania dyrektora szkoły 
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n sprawy, w których należy wydać zarządzenia przed rozpoczęciem roku szkolnego n procedura wydawania 
zarządzeń n obowiązek wydania pisemnej decyzji n procedura wydawania decyzji n sprawy dotyczące orga-
nizacji pracy szkoły w nowym roku, wymagające uchwały rady pedagogicznej n zasady podejmowania uchwał 

A
ktualizacja N

r 83 Sierpień 2014 – Poradnik D
yrektora Szkoły. Zarządzanie w

 praktyce

Strona internetowa www.zarzadzanieszkola.pl
n informacje o najnowszych zmianach w przepisach prawa – konkretne 

zapisy aktów prawnych, zapowiedzi zmian wraz z komentarzem eksperta,
n listy od Czytelników i odpowiedzi ekspertów – dyrektorzy zadają pytania, 

nasi specjaliści udzielają wskazówek, jak rozwiązać konkretny problem 
i postąpić w danej sytuacji,

n bieżące tematy – rady, obowiązki dyrektora związane z aktualnymi 
wydarzeniami i zadaniami szkoły,

n dokumenty potrzebne w pracy szkoły – gotowe do wypełnienia wzory 
i przykłady regulaminów, planu nadzoru,

n akty prawne – ustawy i rozporządzenia niezbędne w pracy dyrektora.

Elektroniczny Serwis Dyrektora Placówki Oświatowej
Codzienne informacje z  zakresu pracy dyrektora – zmiany przepisów, 
porady tematyczne!

Telefoniczny dyżur eksperta „Poradnika Dyrektora Szkoły”

Terminy dyżurów na www.zarzadzanieszkola.pl

BEZPŁATNY SERWIS DLA DYREKTORÓW
Pomoce w pracy, praktyczne narzędzia

Terminarz dyrektora: Obowiązki dyrektora w sierpniu

Nowości i praktyczNe porady – Nowe obowiązki, wskazówki postępowaNia

n O udostępnianiu dokumentacji archiwalnej decyduje dyrektor szkoły n Protokoły 
z zebrań rady pedagogicznej należy przechowywać 25 lat n Prowadzenie księgi 
wychowanków w internacie jest nieobowiązkowe n Rada pedagogiczna nie ma 
uprawnień do zatwierdzania planu nadzoru pedagogicznego n Nie ma procedur 
przekazania ucznia do szkoły szpitalnej n Podziału na grupy językowe można 
dokonać od drugiej klasy n Jeśli do zadań szkoły należy dowożenie uczniów, 
wówczas trzeba zapewnić im opiekę podczas przewozu n Nauczyciel nie może 
zwolnić się z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas 
prowadzonej przez niego lekcji n Dotację samorządową należy ująć w rozliczeniu 
wydatków budżetowych n Koszty zastępstwa procesowego należy zaliczyć do 
pozostałych kosztów operacyjnych n Jeśli szkoła zmienia siedzibę, nie trzeba wypo-
wiadać umów o pracę n Kopia deklaracji członkostwa w związku zawodowym nie 
wystarczy do potrącenia składek z wynagrodzenia n Poprawne zaliczenie dodatku 
motywacyjnego do wynagrodzenia urlopowego n Za prawidłowe dysponowanie 
środkami funduszu socjalnego odpowiada pracodawca, a nie komisja socjalna

Aktualności oświatowe n Bezpłatny podręcznik zostanie dostosowany do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych n Nowy program o zdrowym żywieniu 
„Owoce i warzywa” n Organizacja wycieczek i imprez szkolnych ma być łatwiej-
sza n Opracowano nowe zasady dotyczące zmiany typu szkoły
ZAiKS: prawa autorskie w praktyce szkolnej – rozmowa z mecenas Anną Bier-
nacką, rzecznikiem prasowym ZAiKS, specjalistką ds. szkoleń w szkołach na temat 
praw autorskich w ZAiKS, kierownikiem zespołu ds. organizacyjnych w ZAiKS
Odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej n obowiązkowe odwołanie 
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego n odwołanie nauczyciela w czasie jego 
nieobecności n negatywna oceny pracy n okres wypowiedzenia w przypadku 
rezygnacji z pełnienia funkcji kierowniczej n przypadki szczególnie uzasadnio-
ne n roszczenia nauczyciela z tytułu niezgodnego z prawem odwołania z funkcji 
kierowniczej
Zasady zatrudniania asystenta w szkole podstawowej n kwalifikacje, które 
powinien mieć asystent nauczyciela lub wychowawcy świetlicy n kwalifikacje 
asystenta nauczyciela w klasach I–III n zasady zatrudniania asystenta n informa-
cja o warunkach zatrudnienia asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas 
określony n ocena ryzyka zawodowego asystenta nauczyciela klas I–III n zakres 
obowiązków asystenta wychowawcy świetlicy 

tematy aktualizacji – wszystko, co dyrektor musi wiedzieć w swojej pracy

listy do redakcji – odpowiedzi Na pytaNia i problemy dyrektorów
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Szanowna Czytelniczko,
Szanowny Czytelniku,

sierpień, choć jest kolejnym miesiącem wypoczynku 
dla uczniów, jest też okresem intensywnej pracy dyrek-
tora szkoły. Przykładowo, przegląd obiektów i terenów 
należących do szkoły najlepiej przeprowadzić pod 
nieobecność w szkole uczniów, tuż przed rozpoczęciem 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kolejnym roku 

szkolnym. W związku z tym dyrektor powinien wydać zarządzenie, w którym 
informuje o składzie komisji dokonującej przeglądu, terminie jego dokonania 
oraz zakresie zadań dla członków komisji.

Ale to niejedyna sprawa, która należy do kompetencji dyrektora szkoły 
w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W niektórych sprawach 
dyrektor samodzielnie wydaje zarządzenie, w innych podejmuje decyzje, 
a w jeszcze innych potrzebuje stosownej uchwały rady pedagogicznej.

Dlatego też zachęcam do lektury artykułu „Zarządzenia, decyzje i uchwały na 
nowy rok szkolny”. Prezentujemy w nim sprawy organizacyjne wymagające 
podjęcia określonych czynności przez dyrektora – wydania zarządzenia, 
powzięcia decyzji, zasięgnięcia opinii. Wszystkie kwestie zostały ujęte 
w tabelach, w których omawiamy procedurę przygotowywania stosownych 
dokumentów oraz wskazujemy odpowiednie podstawy prawne.

Zapraszam do lektury.
Katarzyna Krysztofiak

redaktor poradnika

Zapraszamy do skorzystania z porad eksperta podczas 
dyżuru telefonicznego w lipcu

Telefon dla Czytelników 22 318 07 34
Terminy: 

7 i 20 sierpnia, w godz. 9.00–11.00

Na Państwa pytania odpowie Dariusz Dwojewski, prawnik, 
specjalista z  zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor 
wielu publikacji specjalistycznych, wykładowca i szkoleniowiec.
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REDAKTOR PROWADZĄCA GRUPY CZASOPISM Agnieszka Rumik

REDAKTOR PROWADZĄCA Katarzyna Krysztofiak

MENEDŻER PRODUKTU Paulina Krzyżanowska

KIEROWNIK MARKETINGU I SPRZEDAŻY Julita Lewandowska-Tomasiuk

KOORDYNATOR PRODUKCJI Mariusz Jezierski

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
OKŁADKI	 Krzysztof Kowalczyk

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
PIKTOGRAMÓW	 Norbert Bogajczyk

KOREKTA Zespół

SKŁAD	I	ŁAMANIE RASTER Studio, 05-071 Sulejówek, 
 ul. Konopnickiej 46, tel. 22 783 55 36

DRUK MDruk, 03-301 Warszawa, 
 ul. Jagiellońska 82

ISBN 978-83-269-3262-5

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a
tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: szkolaodadoz@wip.pl
Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
Warszawa 2014

„Poradnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom 
innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona WWW i inne) chronione są prawem 
autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie 
w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest 
zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

Niniejszy poradnik został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem 
wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane 
w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Porady zamieszczone 
w „Poradniku Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach 
subskrypcji nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku 
może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być 
traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym 
redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w „Poradniku 
Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji 
wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia 
reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma oraz 
interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Łotewska 9a, w celach realizacji zamówienia oraz marketingu własnych produktów i usług wydawnictwa. 
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne.
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DYREKTOR MUSI

Dzień 
realizacji Zadania Podstawa prawna

1 lipca 
– 8 sierp-

nia

Przeprowadzić etap praktycznego 
egzaminu potwierdzającego kwali-
fikacje zawodowe, dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych 
i szkół policealnych kształcących 
w tych samych zawodach, w któ-
rych kształcą zasadnicze szkoły 
zawodowe. 

§ 113 rozporzą-
dzenia ministra 
edukacji narodo-
wej z 30 kwietnia 
2007 r. w sprawie 
warunków i sposo-
bu oceniania, kla-
syfikowania i pro-
mowania uczniów 
i słuchaczy oraz 
przeprowadzania 
sprawdzianów i eg-
zaminów w szko-
łach publicznych 
(Dz.U. z 2007 r. 
nr 83, poz. 562 ze 
zm.), dalej jako 
rozporządzenie 
MEN z 30 kwietnia 
2007 r.

25–29 
sierpnia

Przeprowadzić część ustną egzaminu 
maturalnego w terminie poprawko-
wym.

§ 103 rozporządze-
nia MEN z 30 kwiet-
nia 2007 r.

26  
sierpnia

Przeprowadzić część pisemną egza-
minu maturalnego w terminie po-
prawkowym.

§ 103 rozporządze-
nia MEN z 30 kwiet-
nia 2007 r.

29 
sierpnia

Odebrać dyplomy i przekazać absol-
wentom zdającym egzamin potwier-
dzający kwalifikacje zawodowe.

§ 139 rozporzą-
dzenia ministra 
edukacji narodo-
wej z 30 kwietnia 
2007 r.
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Dzień 
realizacji Zadania Podstawa prawna

31 
sierpnia

1)  Zakończyć postępowania awanso-
we dla nauczycieli, którzy złożyli 
wniosek do 30 czerwca 2014 r.

2)  Wystawić zaświadczenia o zakoń-
czeniu stażu.

3)  Przeprowadzić analizę formalną 
wniosku o podjęcie postępowania 
egzaminacyjnego i wymaganej 
dokumentacji.

4)  Wskazać ewentualne braki w do-
kumentacji awansowej i wezwać 
nauczyciela do ich usunięcia.

5)  Powołać nauczycieli, których 
wnioski zostały rozpatrzone pozy-
tywnie.

6)  Powiadomić nauczyciela o termi-
nie i miejscu przeprowadzenia 
rozmowy kwalifikacyjnej na co 
najmniej 14 dni przed datą posie-
dzenia komisji.

7)  Dopilnować, aby z przebiegu pra-
cy komisji kwalifikacyjnej sporzą-
dzony został protokół. 

Art. 9b ust. 3, 
art. 9g ust. 1 Kar-
ty Nauczyciela; 
§ 9 ust. 1 pkt 2, 
§ 11 ust. 1, ust. 2, 
ust. 3, § 14 ust. 1 
rozporządzenia mi-
nistra edukacji na-
rodowej z 1 marca 
2013 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni 
awansu zawodowe-
go przez nauczycieli 
(Dz.U. z 2013 r. 
poz. 393)

31 
sierpnia

Utworzyć i przedstawić na posie-
dzeniu rady pedagogicznej kalenda-
rium szkoły na kolejny rok szkolny, 
uwzględniając terminy: 
1)  rad pedagogicznych, 
2)  wywiadówek, 
3)  uroczystości szkolnych, 
4)  wystawiania ocen klasyfikacyj-

nych, śródrocznych i rocznych 
oraz przewidywanych, 

5)  dodatkowych dni wolnych.

Art. 39 ustawy 
o systemie oświa-
ty; § 5 rozporzą-
dzenia ministra 
edukacji narodo-
wej z 18 kwietnia 
2002 r. w sprawie 
organizacji roku 
szkolnego (Dz.U. 
z 2002 r. nr 46, 
poz. 432 ze zm.)

31 
sierpnia

Przygotować wniosek ze sprawo-
wanego nadzoru pedagogicznego 
przeprowadzanego w roku szkolnym 
2013/2014.

§ 22 rozporządze-
nia ministra edu-
kacji narodowej 
z 7 października 
2009 r. w sprawie
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Dzień 
realizacji Zadania Podstawa prawna

nadzoru pedago-
gicznego (Dz.U. 
z 2009 r. nr 168, 
poz. 1324 ze zm.)

31 
sierpnia

Poinformować dyrektora publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie 
której dziecko mieszka, o odrocze-
niu spełniania obowiązku szkolnego 
(w przypadku przyjęcia dziecka do 
szkoły spoza obwodu).

Art. 16 ustawy 
z 7 września 
1991 r. o systemie 
oświaty (tekst 
jedn.: Dz.U. 
z 2004 r. nr 256, 
poz. 2572)

DYREKTOR POWINIEN

W sierpniu należy pamiętać także o: 

1) Ogłoszeniu terminu dodatkowych przyjęć dla absolwentów gim-
nazjów uzgodnionego z kuratorem oświaty, jeśli zaplanowana 
jest  dodatkowa rekrutacja.

2) Wzięciu udziału w pracach komisji dla nauczycieli ubiegających 
się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (je-
śli termin egzaminu będzie przypadał na czas urlopu dyrektora 
– w egzaminie może uczestniczyć zastępca dyrektora).

3) Przygotowaniu aneksu do arkusza organizacyjnego pracy szko-
ły na rozpoczynający się rok szkolny, po zakończeniu rekrutacji 
i przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych w ostatnim tygo-
dniu ferii letnich, jeśli zaszły zmiany organizacyjne, np. zmieniła 
się znacząco liczba uczniów. Należy pamiętać o zaopiniowaniu 
aneksu przez radę pedagogiczną, jeśli zmiany dotyczą przydziału 
godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowo płatnych.

4) Przesłaniu aneksu arkusza do organu prowadzącego, zgodnie 
z obowiązującymi procedurami i terminami (ustalonymi przez or-
gan prowadzący).

5) Zapoznaniu się z planem nadzoru pedagogicznego kuratora 
oświaty. Z jego uwzględnieniem trzeba opracować własny plan 
nadzoru pedagogicznego i przedstawić go radzie pedagogicznej 
do 15 września.
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6) Zapoznaniu się ze zmianami prawa oświatowego, które zaczną 
obowiązywać w rozpoczynającym się roku szkolnym, poinformo-
waniu o nich nauczycieli oraz innych pracowników, jeśli ich doty-
czą, i wdrożeniu ich w szkole.

7) Wprowadzeniu zmian w dokumentach wewnątrzszkolnych (sta-
tut, regulaminy), jeśli wymagają tego zmiany prawa lub propozy-
cje wniesione przez nauczycieli.

8) Przygotowaniu dokumentacji nauczania: ksiąg ewidencji, ksiąg 
uczniów, dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć, dzienników 
zajęć wyrównawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, specja-
listycznych, nauczania indywidualnego, dzienników pedagoga, 
psychologa, bibliotekarza, logopedy, indeksów słuchaczy szkół 
dla dorosłych, legitymacji.

9) Zaopatrzeniu szkoły odpowiednio do wymagań określonych 
w rozporządzeniu MEN z 28 maja 2010 r. w druki świadectw, ar-
kuszy ocen, zaświadczeń.

10) Opracowaniu tygodniowego rozkładu zajęć, przydziału sal i dy-
żurów podczas przerw międzylekcyjnych, a także planu zajęć 
dodatkowych dla poszczególnych oddziałów, z uwzględnieniem 
zajęć planowanych w ramach godzin wynikających z art. 42 Karty 
Nauczyciela.

11) Zaplanowaniu składu i przewodniczących zespołów nauczyciel-
skich, które mają działać w rozpoczynającym się roku szkolnym, 
i poinformowaniu o nich nauczycieli. Wyznaczeniu terminów na 
przygotowanie planów pracy zespołów.

12) Powołaniu opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

13) Ustaleniu z zespołem do spraw ewaluacji (lub samodzielnie bądź 
z zastępcą) planu ewaluacji wewnętrznej szkoły.

14) Przygotowaniu harmonogramu szkoleń rady pedagogicznej.

15) Przygotowaniu i przeprowadzeniu zebrania rady pedagogicznej 
związanego z organizacją nowego roku szkolnego (przydziału 
zajęć edukacyjnych, wychowawstw, zatwierdzeniu tygodniowego 
rozkładu zajęć, planu dyżurów nauczycielskich).

16) Przygotowaniu szkoły pod względem bezpieczeństwa do nowego 
roku szkolnego:
yy przegląd stanu technicznego i sanitarnego budynku,
yy ocena placówki pod względem bhp i ppoż.,
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yy przegląd warunków pracy z udziałem społecznego in-
spektora pracy,
yy przegląd wyposażenia, pomocy dydaktycznych i sprzętów 
szkolnych,
yy sprawdzenie, czy wyposażenie posiada odpowiednie ate-
sty i certyfikaty.

17) Przyznaniu dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych.

18) Sprawdzeniu, czy dla wszystkich klas i przedmiotów są do-
puszczone do użytku programy nauczania.

19) Sprawdzeniu, czy są przygotowane wszystkie rozkłady ma-
teriału, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania po-
szczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-
kacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie pro-
gramu nauczania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-
nych ucznia.

20) Zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną rocznego planu pracy.

21) Podpisaniu umowy ubezpieczenia NW uczniów oraz NW i OC 
dla pracowników szkoły.

22) Sprawdzeniu, czy zostało nauczycielom wypłacone świadcze-
nie urlopowe.

23) Sprawdzeniu, czy nauczyciele przekazali dokumentację prze-
biegu nauczania dotyczącą ubiegłego roku szkolnego i czy 
jest ona właściwie przechowywana.

24) Wydaniu aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

25) Dopilnowaniu terminowego powstania Szkolnego Programu 
Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

26) Przygotowaniu planu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego.
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DYREKTOR KONTROLUJE/ZLECA/PRZYPOMINA

WYCHOWAWCOM O:

1) Przypomnieniu wychowankom, którzy w wyniku klasyfikacji 
otrzymali roczne oceny niedostateczne, o terminach egzaminów 
poprawkowych zaplanowanych na ostatni tydzień ferii letnich.

2) Wypisaniu świadectw uczniom, którym wyznaczono terminy 
egzaminów poprawkowych. Uczniowie, którzy zdali egzaminy, 
otrzymają świadectwo promocji do klasy programowo wyższej 
lub ukończenia szkoły, a uczniowie, którzy nie zdali egzaminu po-
prawkowego – świadectwo braku promocji. 

3) Kontakcie z uczniami (lub ich rodzicami/prawnymi opiekunami), 
którzy nie zgłosili się na egzamin poprawkowy w celu sprawdze-
nia, czy nieobecność jest usprawiedliwiona i przysługuje termin 
dodatkowy egzaminu poprawkowego.

4) Uzupełnieniu dokumentacji przebiegu nauczania po przeprowa-
dzeniu egzaminów poprawkowych:
yy uzupełnieniu dziennika lekcyjnego, 
yy uzupełnieniu arkuszy ocen, 
yy odebraniu protokołów z egzaminów poprawkowych i prac pi-
semnych tych egzaminów oraz
yy załączeniu ich do arkuszy ocen uczniów.

5) Opracowaniu planu pracy wychowawczej wraz z harmonogramem 
imprez szkolnych dla klasy.

6) Przygotowaniu dokumentacji przebiegu nauczania na kolejny rok 
szkolny: 
yy dzienniki lekcyjne;
yy arkusze ocen;
yy indeksy w szkołach dla dorosłych;
yy dzienniki zajęć dodatkowych:
ü rewalidacyjnych,
ü wyrównawczych,
ü specjalistycznych, 
ü nauczania indywidualnego.

7) Organizacji uroczystości szkolnych związanych z rozpoczęciem 
roku szkolnego dla swojej klasy, przygotowaniu informacji do 
przekazania uczniom:
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yy przekazanie tygodniowego rozkładu zajęć, przydziału sal lek-
cyjnych,
yy zapoznanie/przypomnienie zasad bhp obowiązujących 
w szkole,
yy poinformowanie o ubezpieczeniu,
yy rozdanie świadectw po egzaminach poprawkowych,
yy podanie terminu pierwszej wywiadówki,
yy przekazanie innych informacji o zasadach pracy w rozpoczy-
nającym się roku szkolnym.

8) Przygotowaniu ślubowania klas pierwszych.

INNYM PRACOWNIKOM O:

1) Sprawdzeniu wymaganych kwalifikacji nowo zatrudnionych pra-
cowników.

2) Sprawdzeniu, czy wszyscy nauczyciele mają aktualne szkolenia bhp.

3) Przeprowadzeniu szkoleń bhp dla wszystkich nowo zatrudnionych 
pracowników oraz tych, których poprzednie szkolenia straciły 
ważność.

4) Sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy mają wymagane badania 
lekarskie.

5) Zapoznaniu nowo zatrudnionych z obowiązującymi w szkole opi-
sem stanowiska pracy, ryzykiem zawodowym.

6) Wydaniu nowo zatrudnionym pracownikom odzieży roboczej.

7) Przygotowaniu, w miarę potrzeb, aneksów do umów.

8) Przygotowaniu dokumentacji, jeśli będzie taka potrzeba, do 
przejścia nauczycieli w stan nieczynny.

9) Uwzględnieniu zmian statusu awansu zawodowego dla nauczy-
cieli, którzy uzyskali wyższy status zawodowy.

10) Naliczeniu dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych.

11) Wypłacie wynagrodzeń dla pracowników szkoły.

12) Wypłacie świadczeń urlopowych dla nauczycieli z ZFŚS.

13) Sprawdzeniu, czy pracownikom przysługują nagrody 
jubileuszowe.

S
IE

R
P

IE
Ń



str. 8 Terminarz Dyrektora

Sierpień 2014 www.wip.pl Wiedza i Praktyka

14) Wykonaniu zadań związanych z systemem informacji oświatowej.

15) Przygotowaniu legitymacji dla uczniów.

16) Przygotowaniu legitymacji służbowych dla pracowników, którzy 
złożyli wniosek o wydanie takiej legitymacji.

17) Ustaleniu warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wy-
sokości opłat za posiłki (ustala dyrektor szkoły w porozumieniu 
z organem prowadzącym szkołę).

18) Powołaniu w szkole komisji stypendialnej.

19) Wykonaniu zadań związanych ze sprawozdawczością.
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Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości doty-
czące spraw związanych z zarządzaniem w szko-
le, prosimy przekazać je:

 faksem – 22 617 60 10
 e-mailem – szkolaodadoz@wip.pl
 listownie na adres:

„Poradnik Dyrektora Szkoły.  
Zarządzanie w praktyce”

Wydawnictwo
Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

ul. Łotewska 9a
03-918 Warszawa

Sygnalizowane problemy postaramy się 
rozwiązać w kolejnych aktualizacjach.
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Bezpłatny podręcznik zostanie dostosowany do potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych

Pierwsza część bezpłatnego podręcznika dla pierwszoklasistów jest już 
w druku. Po koniec czerwca 2014 r. została zaprezentowana druga część 
„Naszego Elementarza”. Trwają prace nad kolejnymi częściami darmo-
wego podręcznika. Każda z czterech części zostanie zaadaptowana do 
potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 

Wykonane zostaną cztery wersje adaptacji.
1. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a. Zostanie 

wykonana w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.
2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym. 

Będzie wykonana w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.
Obie adaptacje zostaną wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami 
adaptacji i notacji brajlowskiej rekomendowanymi przez ministra edukacji 
narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników i materia-
łów pomocniczych brajlowskich dla uczniów niewidomych oraz w druku 
powiększonym dla uczniów słabowidzących.
Wersje elektroniczne do pobrania zostaną umieszczone na stronie Ośrod-
ka Rozwoju Edukacji w specjalnie do tego celu przygotowanym systemie 
informatycznym: http://www.adaptacje.ore.edu.pl/.
3. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub 

komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upo-
śledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją. Zostanie wykonana 
w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.

Wersja zaadaptowana to podręcznik oryginalny, w którym dokonano nie-
zbędnych zmian wynikających z niepełnosprawności uczniów. Treści pod-
ręcznika w książce zostaną wzbogacone o piktogramy systemu PCS (Picture 
Communication Symbols). Ponadto zostaną dodane karty komunikacyjne oraz 
słowniczek wszystkich wykorzystanych symboli. Na potrzeby docelowej 
grupy uczniów zmieniono treść poleceń oraz wygląd niektórych ilustracji. 
Nie ingerowano w zawartość merytoryczną, modyfikacje mają jedynie pomóc 
uczniom w odbiorze przedstawionych treści.
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4. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub ko-
munikowaniu się niesłyszących i słabosłyszących. 

Zostanie wykonana w postaci adaptacji, o której mowa w pkt 3, oraz w mul-
timedialnej wersji zawierającej nagrania w polskim języku migowym (PJM) 
– wykonanej w postaci plików wideo zapisanych na płycie DVD, jak rów-
nież udostępnionych do pobrania ze strony internetowej w formatach wideo 
odtwarzanych na komputerach, tabletach i smartfonach.
Ta wersja będzie zawierać wszystkie teksty z „Naszego Elementarza” nagra-
ne w polskim języku migowym, jak też dodatkowe informacje dotyczące 
sytuacji głuchego ucznia oraz społeczności głuchych. Pliki wideo będzie 
można odtworzyć w systemach operacyjnych Windows, Android, IOS i Linux.

 � Będzie wersja podręcznika dla nauczycieli

Zostanie także wykonana odsłona adaptacji dla nauczyciela uczniów nie-
pełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu 
się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, 
autyzmem i afazją. Będzie zawierała wskazówki metodyczne dotyczące 
wykorzystania adaptacji w dostosowywaniu procesu kształcenia do indywidu-
alnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każdy temat zostanie opatrzony 
wstępem z listą dodatkowych ćwiczeń oraz komentarzami dotyczącymi 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Wersja dla 
nauczyciela będzie wykonana w wersji elektronicznej i udostępniona do 
nieodpłatnego pobrania. 

 � Książka pomocnicza będzie w formie elektronicznej

Wykonana zostanie także książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe 
elementy wiedzy o języku polskim. Będzie wspomagać nabywanie przez 
uczniów klasy I szkoły podstawowej mających trudności w uczeniu się i/lub 
komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledze-
niem umysłowym, autyzmem i afazją, wiedzy i umiejętności określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Książka będzie ułatwiała uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
przyswojenie podstaw systemu językowego polszczyzny. Przedstawione 
w niej zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gramatyki i leksyki. 
Wykorzystana zostanie metodologia glottodydaktyczna, stosowana m.in. 


