Zarządzenie nr 11 Dyrektora
Zespołu Szkół nr 3
z dnia 19.02.2015r.

Podstawa prawna: UoSO, art.39, ust.1, pkt.1
1. Terminy obozów sportowych:

 Klasa I LO i 3 GIM od 21.02- 2.03.2015r.
 Klasa 1 i 2 GIM od 2.03-11.03.2015r.
2. Konferencja robocza poświęcona przygotowaniu organizacji następnego roku
szkolnego, przyjęciu zasad rekrutacji oraz analizie bieżącej pracy nauczycieli
odbędzie się 24 lutego o godz. 15.00 w sali 334 liceum w sali 622 gimnazjum.
3. W środę 25 lutego w auli szkolnej odbędą się Targi 2.0 w ramach projektu Szkoła
z Klasą 2.0 (szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w osobnym
harmonogramie).
4. We wtorek 10 marca 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 w sali 334.
Tematy zajęć:
„Metody promocji szkoły w środowisku” – gimnazjum
„Strategie uczenia się .Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym” - liceum
5. Termin rekolekcji to: 16-18 marca 2015r. W osobnym harmonogramie podane
zostaną terminy badania wyników nauczania w klasach I-II liceum i gimnazjum.
Organizacja pracy w tych dniach jest następująca:

rekolekcje

Małe formy
szkoleniowe w
ramach projektu
Badanie
wyników
nauczania

16.03 poniedziałek
9.00-10.00 gimnazjum
11.15- 12.15 liceum

17.03 wtorek
9.00-10.00
gimnazjum
11.00- 12.00 liceum

18.03 środa
9.30- wspólna Msza
św.

8.00 liceum
10.30 gimnazjum

8.00 liceum
10.30 gimnazjum

11.00 Konferencja
robocza tylko liceum

10.30- gimnazjum
8.00- liceum

8.00- liceum
10.30 gimnazjum

10.30- język obcy
tylko gimnazjum

Każdy z Państwa wybiera sobie jedną „małą” formą doskonalenia, realizowaną w
ramach projektu „Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”, wpisując się na
listę wywieszoną w pokojach nauczycielskich. Przydział do komisji
przeprowadzającej badania wyników nauczania zostanie przygotowany z
uwzględnieniem wyboru szkolenia, które Państwo wskazali.

Bardzo proszę wychowawców klas o zebranie informacji zwrotnej, którzy uczniowie
nie uczestniczą w rekolekcjach. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach
pozostają pod opieką biblioteki szkolnej. Badanie wyników nauczania w gimnazjum
zostanie przeprowadzone w salach lekcyjnych.
6. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na prezentację projektu
„Piwnica pod Baranami”, który odbędzie się w naszej szkole 20 marca o godzinie
17 00 w auli szkolnej.
7. We wtorek 31 marca odbędą się spotkania z rodzicami od godziny 17 00 w salach
lekcyjnych (według osobnego harmonogramu).
8. Wszystkim Państwu przypominam o konieczności przestrzegania regulaminu pracy
i regulaminu dyżurów nauczycielskich.

