
Zarządzenie nr 1 

 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 

z dnia 30.08.2019r. 

 
Podstawa prawna:   

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), Ustawa o 

systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.) 

oraz Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz.59) 

 

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się  2 września w następujących 

godzinach: 

 8.00 klasy 1,2 Szkoły Podstawowej 

 9.00 klasy 6 – 8 Szkoły Podstawowej 

 9.30 klasy I (4 – letniego liceum) po Szkole Podstawowej 

 10.30 klasy I (3 – letniego liceum) po Gimnazjum 

 11.30 klasy II, III Liceum 

2. Robocza konferencja Rady Pedagogicznej ZS nr 3 poświęcona zaopiniowaniu kandydatur 

nauczycieli do Nagrody Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się  6 września (piątek) o godzinie 

7.45 w auli szkolnej. Obecność na konferencji obowiązkowa dla nauczycieli rozpoczynających 

zajęcia w tym dniu o godzinie  8.00, pozostali nauczyciele głosują na liście udostępnionej w 

sekretariacie szkoły. 

3. W dniu 6 września (piątek) o godzinie 17.00 zapraszamy wszystkich nauczycieli na uroczyste 

„Pasowanie na Ucznia”  – uczniów klasy I SP.  

4. Konferencja roboczo- szkoleniowa Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3  poświęcona analizie 

nadzoru pedagogicznego oraz zmianom w prawie odbędzie się  w poniedziałek  16 września  

o godzinie 13.45 w auli szkolnej. Zajęcia w tym dniu kończą się o po 6 lekcji. 

Na spotkanie proszę przygotować: nowelizacje aktów prawnych przygotowane w zespołach 

zadaniowych (program wychowawczy i profilaktyki, roczny program rozwoju szkoły z ewaluacją 

wewnętrzną, harmonogram imprez i uroczystości, WO, statut szkoły), propozycje szkoleń i 

warsztatów na bieżący rok szkolny.  

5. Stołówka szkolna działa od 4 września (środa). Cena obiadu dwudaniowego dla ucznia wynosi  

4,00 zł, dla pracowników szkoły 6,40 zł. Bardzo proszę poinformować uczniów żeby w tej sprawie 

skontaktowali się z panią intendentką Anną Marek. Obowiązują następujące pory wydawania 

posiłków: 

- 11.00 – uczniowie 1,2 SP 

- 11.30 – uczniowie Szkoła Życia 

- 12.25 – uczniowie 6-8 SP 

- 13.30 – uczniowie LO 
6. Apele dla uczniów naszej szkoły odbędą się 18 września (środa) w następujących terminach: 

- szkoła podstawowa klasy 6-8: godz. 9. 50 

- liceum klasy 1 po SP: godz.10. 45 

- liceum klasy 1 po G : godz. 11.40 

- liceum klasy 2-3: godz. 12. 45 

Uczniowie schodzą do auli pod opieką nauczycieli. 

7. Spotkanie komisji socjalnej odbędzie się 12 września (czwartek) o godzinie 11.30. Bardzo proszę  

o dostarczenie wszystkich wniosków najpóźniej do 10 września (wtorek). 

8. Dokumentację szkolną proszę uzupełnić do 13 września (piątek): 

 rozkłady materiału do nauczań indywidualnych, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Każdy nauczyciel musi posiadać rozkład materiału (na własny użytek), który 

musi przedstawić do wglądu podczas obserwacji zajęć. 

 plan pracy lidera WDN-u i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 

 dokumentacja klasy/ pedagoga 

 protokolarz komisji przedmiotowej za poprzedni rok szkolny  



 informacje o prowadzeniu zajęć dodatkowych (termin, sala oraz tematyka zajęć) wpisać na listy 

wywieszone w pokojach nauczycielskich 

 

9. Spotkania z rodzicami wszystkich ZS3 odbędą się 16 września (poniedziałek) według 

następującego harmonogramu: 

a) szkoła podstawowa  

 Spotkanie ogólne w auli szkolnej – godz. 16.30  

Po spotkaniu w auli – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych 

b) liceum:  

 Klasy I LO spotkanie ogólne w auli szkolnej – godz. 17.15  

Po spotkaniu w auli – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych 

 Klasy II – III  LO spotkanie ogólne w auli szkolnej – godz. 18.00  

Po spotkaniu w auli – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych 

 

Po spotkaniach w auli wychowawcy udają się do klas, a pozostali nauczyciele pełnią dyżur  

od 17.30 – 19.00 

Wychowawcy klas przypominają rodzicom o konieczności podania adresu mailowego, w celu 

uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego. 

10. Wychowawców proszę o przekazanie informacji o wysokości składek na Radę Rodziców               - 

Składki Rady Rodziców: 120 zł w SP, 200 zł w liceum. 

11. Termin składania wniosków o stypendium socjalne dla uczniów to 13 września. Informacji 

udzielają pedagodzy (niezbędne dokumenty na stronie internetowej szkoły) 

12. Wyjazdowa konferencja Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniach 27 – 29.09.2019 r. 

(bardzo proszę o dokonanie ostatecznej wpłaty do 13 września – całość to 150 zł). 

13. W związku z brakiem możliwości ustalenia planu dyżurów (ciągłe zmiany w planie lekcji) 

zobowiązuję do pełnienia dyżurów wszystkich nauczycieli na przerwie przed swoją lekcją. (zawsze 

na przerwie może stać jeden nauczyciel – liczymy, że Państwo się dogadają w tej kwestii). 

14. W pokojach nauczycielskich znajdują się arkusze analizy pracy własnej. Bardzo prosimy o 

wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie 10 września (wtorek). 

15. Przypominam nauczycielom o konieczności sprawdzenia stanu wyposażenia sal lekcyjnych i 

podpisania rewersów inwentarzowych u kierownika gospodarczego. 

Rozpiska przydzielonych sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń szkolnych będzie wywieszona w 

pokojach nauczycielskich. 
 

 

 


