
 

                                        Zarządzenie nr 3 Dyrektora 

Zespołu Szkół nr 3 

z dnia 4.10.2016r. 

 

Podstawa prawna: UoSO, art.39, ust.1, pkt.1 

 

 

1. Proszę wychowawców klas o poinformowanie uczniów  w trakcie najbliższych zajęć 

 z wychowawcą, o zmianach wprowadzonych w WO, w statucie szkoły oraz o 

regulaminie przyznawania Nagrody Dyrektora dla uczniów naszej szkoły. 

 

2. Uczniowie, którzy nie realizują zajęć z religii lub wychowania do życia w rodzinie 

 w trakcie trwania tych lekcji zobowiązani są do stawienia się w czytelni szkolnej  

na zajęciach opiekuńczo-  wychowawczych. Wychowawców proszę o dostarczenie 

do sekretariatu   listy uczniów, którzy nie będą brali udziału w zajęciach z religii oraz 

wychowania do życia w rodzinie (zgodnie ze złożonymi deklaracjami, które pozostają 

w dokumentacji wychowawców). Termin do 6.10.2016 (czwartek). 

 

3. Zobowiązuję nauczycieli wychowania fizycznego do stosowania następujących zasad 

realizacji zajęć: 

- zakaz przebywania uczniów w szatniach podczas przerw  

- zakaz wydawania kluczy do szatni w trakcie lekcji 

- rygorystycznie przestrzeganie planu dyżurów nauczycielskich oraz czasu 

trwania lekcji. 

 

4. Proszę wychowawców, aby do środy 5 października 2016  przekazali do działu 

administracyjnego (do p. Doroty Wieczorek) listę uczniów (2 osoby w klasie) 

upoważnionych do pobierania kluczy do szatni uczniowskich. Jednocześnie proszę 

poinformować uczniów, że osobom nieupoważnionym nie wolno przekazywać kluczy. 

 

5. Proszę wychowawców, aby przypomnieć uczniom, że do szkoły nie należy nosić 

cennych rzeczy i większych sum pieniędzy. Jeśli taka sytuacja wyjątkowo zaistnieje, 

można je zdeponować w dziale administracyjnym szkoły. 

 

6. 14 października (piątek) 2016 organizujemy obchody Dnia Edukacji Narodowej.  

 Organizacja pracy w tym dniu wygląda następująco: 

 

 8 00 – otrzęsiny klas I liceum (aula szkolna) organizator Samorząd Uczniowski 

wraz z klasą 2D. 

 9 15 – spotkania wychowawców wszystkich klas liceum z uczniami (w salach 

lekcyjnych) 

 9 30 – Spotkanie klas II i III  liceum w auli szkolnej z wszystkimi 

nauczycielami ZS3. 

 10 30 - spotkania wychowawców wszystkich klas gimnazjum z uczniami (w 

salach lekcyjnych) 

 11 00 – uroczysta akademia połączona  z pasowaniem na gimnazjalistę  

 12 30 – obiad dla pracowników szkoły 

 



Na uroczystą  akademię zapraszamy wszystkich nauczycieli, pracowników     

administracji i obsługi, emerytowanych pracowników szkoły, uczniów klas 1 

gimnazjum i ich rodziców. Za organizację odpowiada komisja językowa 

gimnazjum , wychowawcy klas III LO oraz wychowawcy klas I gimnazjum. 

 

7. 24 października (poniedziałek) 2016 w naszej szkole będziemy obchodzili Dzień 

Patrona Szkoły – Jerzego Kukuczki. Będzie to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 

Za organizację tego dnia będą odpowiedzialne Panie Nadia Pogodzińska oraz Monika 

Basista – Król. 

Szczegółowy harmonogram pracy w tym dniu będzie podany w późniejszym terminie. 

 

8. Konferencja poświęcona analizie wyników nauczania  w klasach pierwszych 

gimnazjum oraz liceum odbędzie się 24 października 2016 o godzinie 8 00 

nauczyciele gimnazjum sala 622, nauczyciele liceum sala 334. 
 

9. Przypominam o konieczności przygotowania analiz wyników egzaminów 

zewnętrznych. Termin konferencji to 14 listopada 2016 godzina 15 00. 

            Nauczyciele gimnazjum sala 622, nauczyciele liceum sala 334. 

 

10. Przypominam o konieczności uzupełnienia brakujących wpisów w dzienniku 

elektronicznym. Stały termin kontroli to 10 dzień każdego miesiąca.  

 

11. W terminie do 10 października nauczyciele odpowiedzialni za  korytarze szkolne 

zobowiązani są do uaktualnienia ich wystroju. 

 

12. Przypominam o konieczności dyżurowania na przerwach i przestrzegania regulaminu 

pracy. 

 
 


