
Zarządzenie nr 5 Dyrektora  

Zespołu Szkół nr 3 

z dnia 16.11.2016r. 

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

 

1. Zgodnie z harmonogramem konferencji, 5.12.2016r. (poniedziałek)  o godzinie 15 15 odbędzie się 

konferencja  Rady Pedagogicznej  poświęcona analizie sytuacji uczniów zagrożonych, odpowiednio: 

 gimnazjum sala 622  

 liceum sala 334  

. 

2. Zgodnie z WO propozycje wszystkich ocen śródrocznych należy wpisać do dziennika 

elektronicznego do 30  listopada (środa).  

 

3. Spotkania wychowawców klas  z rodzicami poświęcone analizie postępów  w nauce odbędą się 

 5 grudnia  (poniedziałek):  

 Wszystkie klasy gimnazjum i liceum godzina 17 00 Na spotkanie wychowawcy przygotowują 

informacje o postępach w nauce swoich uczniów 

 dyżur nauczycielski w tym dniu - godz. 17 30 do 19 00. 

 

4. Próbny egzamin gimnazjalny (Operon) dla klas III gimnazjum. Odbędzie się  w dniach 6-8 

grudnia. Zajęcia lekcyjne w tych dniach będą się odbywały według osobnego harmonogramu. 

 

5. Próbny egzamin maturalny (Nowa Era) dla klas III  LO odbywa się w dniach 4, 5, 9 stycznia 

2017. 

 

6. Oceny śródroczne należy wpisać do 16 grudnia 2016 roku (piątek). 

 

7. W dniu 21 grudnia (środa) pracujemy według następującego harmonogramu: 

 8 00 – 10 30 lekcje według planu 

 10 30 – 11 30 jasełka klasowe 

 11 30 – jasełka w auli szkolnej zapraszamy następujące klasy I A, II E LO oraz 1a, 2a GIM 

8.  22 grudnia (czwartek) odbędą się konferencje Rady Pedagogicznej: 

 8 00 – 9 00 konferencja klasyfikacyjna (622 – Gimnazjum, 334 – Liceum) 

 9 30 – 12 00 konferencja szkoleniowa (cała Rada Pedagogiczna w auli szkolnej) 

 Po konferencjach  o godzinie 12 00 zapraszam wszystkich pracowników szkoły na spotkanie 

opłatkowe, które odbędzie się w jadalni szkolnej. 

 

9. Przerwa świąteczna będzie trwała od  23.12 do 1.01.2017 (do szkoły wracamy 2.01.2017) 

 
10. Przypominamy, że godziny wykazane przez nauczyciela powinny mieć odzwierciedlenie w 

dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, dzienniki zajęć innych, dziennik oddziału szpitalnego) 

 

11.  Przypominam o dyżurach w dni wolne zgodnie z zaleceniem Wydziału Edukacji. Obowiązują 

dyżury nauczycielskie zgodnie z harmonogramem wywieszonym w pokojach nauczycielskich. 

Obecność na dyżurze nauczyciel potwierdza podpisem w sekretariacie szkolnym. Dyżur trwa od 

godziny  9 00 – 12 00. 

 


