Zarządzenie nr 9 Dyrektora
Zespołu Szkół nr 3
z dnia 14.01.2015r.
Podstawa prawna: UoSO, art.39, ust.1, pkt.1
1. W dniach 14.01, 15.01 oraz 27.01.2015 w auli szkolnej odbędzie się rejonowy etap Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych.
2. W dniu 21.01.2015 (środa) od godziny 9 30 do auli szkolnej schodzą klasy maturalne w celu
wykonania zdjęć do Dziennika Zachodniego. Kolejność schodzenia klas wg osobnego
harmonogramu.
3. Wychowawcy klas maturalnych proszeni są o przypomnienie uczniom, że zbliża się termin oddania
ostatecznych deklaracji maturalnych (7 luty 2015).
4. We wtorek 27 stycznia odbędzie się konferencja robocza poświęcona przygotowaniu organizacji
następnego roku szkolnego, przyjęciu zasad rekrutacji oraz analizie bieżącej pracy nauczycieli o
godz. 14.10 w sali 334 (LO) 622 (GIM) o godz. 15.00 odbędzie się konferencja szkoleniowa w
ramach projektu „Sieć współpracy i rozwoju Szkół w Rybniku”. Dla gimnazjum w sali 622, dla
liceum sala 334.
5. Wszystkim Państwu przypominam o przestrzeganiu terminów realizacji zadań z kalendarza imprez i
uroczystości oraz o konieczności przestrzegania regulaminu pracy i regulaminu dyżurów
nauczycielskich.
6. Zgodnie z kalendarzem ferie zimowe trwają od 2 do 13 lutego 2015r. Bardzo proszę wychowawców
klas o przeprowadzenie z uczniami pogadanki nt. „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych”.
Należy pamiętać o wyłączeniu wszelakiego sprzętu komputerowego na czas ferii zimowych.
7. Terminy obozów sportowych:

 Klasa III i II LO od 12.02- 21.02.2015r.
 Klasa I LO i 3 GIM od 21.02-02.03.2015r.
 Klasa 2GIM i 1 GIM od 2.03 – 11.03.2015r.
8.





Zobowiązuję wszystkich organizatorów imprez szkolnych do przygotowania relacji (tekst plus
zdjęcia) na stronę internetową szkoły i szkolnego Facebooka w terminie do 2 dni od daty
realizacji imprezy.
Zobowiązuję wszystkich opiekunów sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych do zaktualizowania
wizerunku tych miejsc do końca marca.
Zobowiązuję wszystkich przewodniczących komisji przedmiotowych do przekazania p.
wicedyrektor aktualnych informacji o sukcesach uczniów (laureaci konkursów, olimpiad na
każdym szczeblu)

9. Wstępny termin rekolekcji to: 16-18 marzec 2015r. W osobnym harmonogramie podane zostaną
terminy badania wyników nauczania w klasach I-II liceum i gimnazjum.

