Zarządzenie nr 1 Dyrektora
Zespołu Szkół nr 3
z dnia 28.08.2015r.
Podstawa prawna: UoSO, art.39, ust.1, pkt.1
1. Konferencja inaugurująca rok szkolny 2015/2016 odbędzie się 28 sierpnia o godz.
9.00 w auli szkolnej.
2. Organizacja pracy w dniach rozpoczynających rok szkolny jest następująca:
-1 września: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w gimnazjum: godz. 9.30 kl. I,
godz. 10.00- kl. II-III; w liceum: godz. 8.30 kl. I, godz. 9.00- kl. II-III
- 2 września- zajęcia integracyjne dla wszystkich uczniów od 8.00-10.45.
- 2 września- godz. 11.00 Msza św. inaugurująca rok katechetyczny
- 2 września- godz. 12.15 kiermasz książek (aula szkolna)
3. 1 września (wtorek) odbędzie się szkolenie dla wychowawców klas pierwszych z
dziennika elektronicznego w następujących terminach: 10 30 (LO), 11 30 (G) sala 237
4. 2 września (środa) o godzinie 12 00 w sali 237 odbędzie się szkolenie z dziennika
elektronicznego dla pozostałych nauczycieli, natomiast o godzinie 12 30 odbędzie się
spotkanie przewodniczących komisji przedmiotowych.
5. Konferencja rady pedagogicznej zespołu szkół roboczo- szkoleniowa poświęcona
analizie nadzoru pedagogicznego oraz zmianom w prawie odbędzie się w
poniedziałek 7 września o godzinie 15.00 w auli szkolnej.
6. Na spotkanie proszę przygotować: nowelizacje aktów prawnych przygotowane w
zespołach zadaniowych (WSO, program wychowawczy i profilaktyki, roczny program
rozwoju szkoły z ewaluacją wewnętrzną, harmonogram imprez i uroczystości),
propozycje szkoleń i warsztatów na bieżący rok szkolny.
7. Stołówka szkolna działa od 4 września. 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.
8. W związku ze zmianą funkcjonalności dziennika elektronicznego zobowiązuję
wszystkich nauczycieli do zapoznania się z jego nową formułą i bieżącego
stosowania.(dziennik zajęć innych)
9. Dokumentację szkolną proszę uzupełnić do 14 września:
 rozkłady materiału do klas oraz do nauczań indywidualnych (z uwzględnieniem
kalendarza)
 Plan pracy liderów WDN-u i plan doskonalenia zawodowego nauczycieli
 dokumentacja klasy/ pedagoga
 protokolarz komisji przedmiotowej z planem pracy komisji
 Dzienniki w ramach realizacji zajęć z art.42 a KN i zajęć rewalidacyjnych w formie
elektronicznej
 Dzienniki zajęć do nauczania indywidualnego (wersja papierowa
10. Rodziców proszę zaprosić na spotkania do auli szkolnej w następujących
terminach:
 gimnazjum:15 września (poniedziałek) o godzinie 16.00 klasy II i III, godzina
16.30 klasy I
 liceum: 15 września (poniedziałek) o godzinie 17.30 klasy II i III, o godzinie
18.00 klasy I

W spotkaniu w auli uczestniczą wychowawcy, pozostali nauczyciele pełnią dyżur
odpowiednio: gimnazjum od 16 30-17.30; liceum od 17 30-18.30.
Wychowawcy klas przypominają rodzicom o konieczności podania adresu mailowego,
w celu uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego.
Po spotkaniu w auli szkolnej odbędą się zebrania z wychowawcami.
11. Wychowawców proszę o zbieranie następujących składek:
 Ubezpieczenie: 50 zł i 65zł dla klas sportowych
 Składki Rady Rodziców: 120 zł w gimnazjum, 200 zł w liceum.
12. Termin składania wniosków o stypendium socjalne dla uczniów to 14 września.
Informacji udzielają pedagodzy.
13. Przypominam nauczycielom o konieczności sprawdzenia stanu wyposażenia sal
lekcyjnych i podpisania rewersów inwentarzowych u kierownika gospodarczego.

