
Zarządzenie nr 6 Dyrektora 

Zespołu Szkół nr 3 

z dnia 7.11.2019 r. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017, poz 59,60 

 

1. W dniach  4 – 15.11.2019 r. odbywają się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów SP  

(w salce korekcyjnej oraz czytelni szkolnej) – szczegółowy harmonogram konkursów znajduje się 

w pokoju nauczycielskim. 

2. 8 listopada 2019 r. (piątek) o godzinie 11:11 nasza szkoła będzie uczestniczyła w akcji „ Szkoła 

do hymnu” – szczegóły również w osobnym harmonogramie. 

3. Od 12 listopada 2019 r. (wtorek)  zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Dyrektora Szkoły podczas przerw 

śródlekcyjnych szkoła będzie zamykana. Wychowawcy otrzymają wytyczne dotyczące zasad 

zwalniania przez rodziców uczniów w czasie trwania zajęć. 

4.  18 listopada 2019 r. (poniedziałek)   o godzinie 14:40 w auli szkolnej odbędzie się konferencja  

Rady Pedagogicznej  poświęcona analizie wyników egzaminów zewnętrznych. Na konferencji 

zostaną zaprezentowane analizy przedmiotów obowiązkowych. Za przygotowanie analizy wyników 

egzaminów zewnętrznych odpowiedzialni są nauczyciele wyznaczeni przez przewodniczących 

komisji przedmiotowych. Analizę wyników pozostałych przedmiotów proszę przeprowadzić na 

posiedzeniach zespołów przedmiotowych. 

5. 19, 21, 22 listopada 2019 r. -  w tych dniach odbędzie się  próbny egzamin ósmoklasisty. 

Organizacja pracy w tych dniach będzie podana w osobnym harmonogramie 

6. W związku z wyjazdową konferencją szkoleniową Rady Pedagogicznej (do Milówki) 29 listopada 

2019 r. (piątek) w tym dniu będziemy pracowali cyklem lekcji skróconych 25+ 5.  

7. Zgodnie z WO propozycje wszystkich ocen śródrocznych należy wpisać do dziennika 

elektronicznego do 29  listopada 2019 r. (piątek). 

8. Bardzo proszę o składanie wniosków o świadczenia świąteczne  z ZFŚS  do dnia 29 listopada do 

Pani Ewy Kuczery. 

9. 2 grudnia  2019 r. (poniedziałek)  o godzinie 14:40 w auli szkolnej  odbędzie się konferencja 

Rady Pedagogicznej poświęcona sytuacji uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi. 

10. Spotkania wychowawców klas  z rodzicami poświęcone analizie postępów  w nauce odbędą się      

2 grudnia 2019 r.  (poniedziałek) o godzinie 17:00. W związku z tym, że rodzice uczniów  klasy I 

LO (po SP oraz po GIM) będą miały spotkanie w auli szkolnej z psychologiem szczegółowy 

harmonogram dla klas I LO zostanie podany w osobnym komunikacie. Na spotkanie wychowawcy 

przygotowują informacje  o postępach w nauce swoich uczniów. 

Dyżur nauczycielski w tym dniu  - godz. 17:00 do 19:00. 

11. Oceny śródroczne należy wpisać do 17 grudnia 2019 r. (wtorek) 

12. W dniu 20 grudnia 2019 r. (piątek)  pracujemy według następującego harmonogramu: 

 9:00 konferencja klasyfikacyjna w auli szkolnej (całe grono pedagogiczne)  

 po konferencji  o godzinie 11:00 zapraszam wszystkich pracowników szkoły na spotkanie 

opłatkowe, które odbędzie się w jadalni szkolnej. 

13. Przerwa świąteczna będzie trwała od  21.12 .2019 r. do 6.01.2020 r. (do szkoły wracamy 

7.01.2020) 

14. Próbny egzamin maturalny (Nowa Era) dla klas III  LO odbywa się w dniach  7-9  stycznia    

2020  r. – szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie. 

15. Jasełka dla rodziców i zaproszonych gości wystawiane przez naszych uczniów odbędą  się 

16.12.2019 r. (poniedziałek)  godz. 18 00 w auli szkolnej. 

16. Przypominam o złożeniu uzupełnionych i kompletnych teczek pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej do pedagogów szkolnych ostateczny termin 15 listopada (piątek). 

17.  Przypominam o dyżurach w dni wolne zgodnie z zaleceniem Wydziału Edukacji. Obowiązują 

dyżury nauczycielskie zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokojach nauczycielskich. 

Obecność na dyżurze nauczyciel potwierdza podpisem w sekretariacie szkolnym.  
 

 


