Zarządzenie nr 12
Dyrektora Zespołu Szkół nr 3
z dnia 24.03.2015r.
Podstawa prawna: UoSO, art.39, ust.1, pkt.1

1. Uwaga nauczyciele uczący w klasach maturalnych- do 30 marca (poniedziałek) należy uczniom
klas maturalnych przedstawić propozycje ocen końcoworocznych (wpisać do dziennika).
2. We wtorek 31 marca o godzinie 15.00 odbędzie się konferencja rady pedagogicznej dotycząca
zagrożeń uczniów klas maturalnych oraz procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i
maturalnego, odpowiednio w salach: 334 liceum i 622 gimnazjum. W planie spotkania jest także
wybór kandydatów do Nagrody Kuratora.
3. We wtorek 31 marca odbywają się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas.
Klasy III gimnazjum:- godz. 16.30- aula szkolna; (procedury egz. gimnazjalnego)
spotkanie z wychowawcami wszystkich klasy - godz. 17.00
Klasy III liceum:- godz. 17.00- aula szkolna; (procedur egz. maturalnego)
spotkanie z wychowawcami wszystkich klasy 17 30.
W tym dniu odbywa się, również dyżur wszystkich nauczycieli w godzinach 17 30 – 19 00.
4. W środę 1 kwietnia w auli szkolnej odbędzie się apel Wielkanocny wg następującego
harmonogramu: 9 30 uczniowie gimnazjum; 10 00 uczniowie liceum (klasy schodzą do auli
szkolnej pod opieką nauczycieli) natomiast o godzinie 12 30 w jadalni szkolnej odbędzie się
konferencja robocza całej rady pedagogicznej.
W tym dniu pracujemy cyklem lekcji skróconych.
5. We wtorek 14 kwietnia o godz. 15 00 odbędzie się zaległe szkolenie w ramach projektu Sieci
Współpracy i Rozwoju Szkół w Rybniku dla nauczycieli gimnazjum.
6. Konferencja klasyfikacyjna dla maturzystów odbędzie się 21 kwietnia we wtorek o godzinie
8.00 w sali 334. Oceny należy uczniom klas III liceum wystawić do środy 15 kwietnia.
Wychowawcy przygotowują wyniki klasyfikacji oraz wyniki EWD z uwzględnieniem próbnej
matury (należy dostarczyć dane w wersji elektronicznej). Wszystkie klasy liceum rozpoczynają w
tym dniu lekcje od 8.50.
7. Klasy maturalne wyjeżdżają na jednodniową wycieczkę do Łagiewnik 22 kwietnia (środa).
8. W dniach 21-23 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny. We wszystkich dniach niedostępna
będzie aula szkolna oraz segment 600 do godziny 13.30.
9. Uroczyste pożegnanie maturzystów odbywa się 24 kwietnia (piątek), o godzinie 13.30 w auli
szkolnej. W uroczystościach uczestniczą wszyscy nauczyciele liceum, zaproszeni rodzice oraz
goście. Akademię przygotowują wychowawcy klas II liceum.

