Zarządzenie nr 8 Dyrektora
Zespołu Szkół nr 3
z dnia 6.06.2016r.
Podstawa prawna: UoSO, art.39, ust.1, pkt.1
1. W poniedziałek 13 czerwca w auli szkolnej odbędą się apele dla uczniów:
- gimnazjum godz. 10:30
- liceum godz. 11:20
2. Oceny końcoworoczne należy uczniom wystawić do 16 czerwca (czwartek).
3. Zwrot podręczników klas I gimnazjum – według osobnego harmonogramu.
4. W piątek 17 czerwca – trzecie klasy gimnazjum organizują w auli szkolnej komers
w godzinach 17:00 -21:00.
5. Do 20 czerwca (poniedziałek) przewodniczący komisji przedmiotowych składają
wnioski o dopuszczenie programów nauczania do użytku szkolnego. Druki są do
pobrania w sekretariacie szkoły.
6. W poniedziałek 20 czerwca o godzinie 8:00 odbędzie się konferencja
klasyfikacyjna: liceum - sala 334, gimnazjum - sala 622. Na spotkanie wychowawcy
klas opracowują klasyfikację końcoworoczną; wychowawcy klas 3 gimnazjum
wskazują kandydatów do nagrody „srebrnej tarczy”.
Uczniowie w tym dniu rozpoczynają lekcje od godziny 8:50.
7. Drukowanie świadectw rozpocznie się od 21 czerwca (wtorek). Na konkretne
terminy proszę się umawiać z p. A. Zasadą.
8. W środę 22 czerwca o godz. 10:30 w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej odbędzie się
Msza św. podsumowująca rok katechetyczny. W tym dniu klasy mają spotkanie
z wychowawcą od godziny 8:00 – 10:00, w tym czasie również przed aulą szkolną
odbędzie się kiermasz książek. Proszę poinformować młodzież, że może kupić
i sprzedać używane podręczniki.
9. Do 22 czerwca (środa) zobowiązuję wszystkich nauczycieli do uzupełnienia całej
dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik elektroniczny, rejestr godzin z art. 42 a,
dziennik zajęć innych, dzienniki NI, dziennik szpitalny, plik EWD (gimnazjum) oraz
protokoły egzaminów klasyfikacyjnych uczniów z indywidualnym tokiem nauki itd.
10. 23 czerwca (czwartek) o godzinie 11:30 w auli szkolnej odbędzie się konferencja
plenarna. Na spotkanie przewodniczący komisji przedmiotowych przygotowują
sprawozdania z pracy zespołów w II półroczu 2015/2016 a także wszystkie inne
sprawozdania.
11. Do 23 czerwca (czwartek) należy złożyć do sekretariatu wymagania do egzaminu
poprawkowego dla uczniów którzy będą przystępowali do takowego egzaminu
natomiast do wicedyrektorów proszę złożyć arkusze egzaminacyjne.
12. 24 czerwca (piątek) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego:
a. godz. 9:00
klasy 1 i 2 liceum
b. godz. 9:30
klasy 1 i 2 klasy gimnazjum
c. godz. 10:00 klasy 3 gimnazjum
d. Uroczystość przygotowują wychowawcy klas 2 (dotyczy zakończenia klas 3
gimnazjum)

13. Postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela kontraktowego odbędzie się 24 czerwca
(piątek) o godzinie 12:00 w sali 215.
14. W pokojach nauczycielskich są wywieszone harmonogramy prac komisji
rekrutacyjnych bardzo proszę o zapoznanie się z nimi.
15. 27 czerwca – 1 lipca – termin przeprowadzenia sprawdzianów wiedzy i umiejętności
ucznia w przypadku potwierdzonego złamania procedury wystawiania ocen oraz
termin składania dokumentacji przez wychowawców (uzupełnione i podpisane
arkusze ocen).
16. Wszyscy nauczyciele zespołu pozostają do dyspozycji dyrekcji od 22 sierpnia 2016r.
(w tym czasie odbędą się egzaminy poprawkowe uczniów gimnazjum i liceum oraz
poprawkowy egzamin maturalny). Harmonogram zostanie podany w późniejszym
terminie.

