Zarządzenie nr 4 Dyrektora
Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku
z dnia 01.12.2010r.
1. Przypominam, że 2 grudnia (czwartek) odbywa się spotkanie z rodzicami:
godz. 17.00 klasy gimnazjalne oraz I i II liceum
godz. 18.00 klasy III liceum
dyżur nauczycieli w tym dniu trwa od godziny 17:30 do 19:00.
2. Informuję, że w poniedziałek 6 grudnia w godz. 9:00 do 13:00 w ramach akcji
Czapka św. Mikołaja przy auli szkolnej będą sprzedawane ciasta domowego wypieku.
3. W dniach 11-12 grudnia odbędzie się Maraton Pisania Listów. Zapraszamy
wszystkich chętnych do udziału (nauczycieli też).
4. Do środy 15 grudnia należy wystawić oceny długopisem.
5. W dniach 15-17 grudnia w gimnazjum będą przeprowadzane Warsztaty Aktywności
Własnej w ramach projektu „Aktywny w szkole aktywny w życiu”. Szczegółowy
harmonogram warsztatów zostanie podany w późniejszym terminie.
6. W poniedziałek 20 grudnia o godz. 15:00 odbędzie się konferencja klasyfikacyjna.
Gimnazjum - sala 622
Liceum - sala 334.
7. Organizacja pracy w środę 22 grudnia jest następująca:
godz. 8.30- 9.30- spotkanie wigilijne klas: 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b gimnazjum: IB, IC,
ID, IF, IIA, IIB, IIE, IIF, IIIA, IIIB, IIIC liceum
godz. 9.45- 10.45- spotkanie wigilijne klas: 1a, 1c, 2d gimnazjum: IA, IE, IIC, IID,
IIID, IIIE, IIIF liceum
Godz. 11.00- 12.00- akademia świąteczna ( uczestniczą klasy: 1c, 2d, IE, IIC, IID)
Uroczysta wigilia- godz. 12.00 jadalnia szkolna.
8. Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia 2010r.
9. W czwartek 6 stycznia 2011 –święto Trzech Króli – dzień wolny.
10.W piątek 7 stycznia 2011 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Osoby chętne do
pełnienia dyżuru w tym dniu proszę zgłosić się do odpowiednich wicedyrektorów.
Jeżeli nie znajdą się chętne osoby to w tym dniu przychodzimy wszyscy do pracy.
11.Konferencja plenarna, podsumowująca pracę w pierwszym semestrze odbędzie się
10 stycznia (poniedziałek) o godz. 13:00 w auli szkolnej. Proszę przygotować
wszystkie sprawozdania.
12.We wtorek 11 stycznia w ramach projektu „Aktywne w szkole aktywny w życiu”
odbędzie się Festiwal Nauki. Szczegółowy harmonogram zostanie podany w
późniejszym terminie.
13.W dniach 12-14 stycznia będzie przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny.
14.Ferie zimowe: 17-28 stycznia 2011r.

