Zarządzenie nr 9 Dyrektora
Zespołu Szkół nr 3
z dnia 3.01.2020r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017, poz 59,60
1. W dniach 7 – 9 stycznia 2020 r. odbędą się próbne egzaminy maturalne.
W tych dniach zajęcia w liceum oraz szkole podstawowej odbywają się zgodnie z
planem za wyjątkiem klas 3, które lekcje rozpoczynają od 5 godziny (7 i 8 stycznia),
od 4 godziny lekcyjnej (9 stycznia). W trakcie próbnych egzaminów wejście główne
do szkoły będzie zamknięte. Wchodzimy bocznym wejściem oraz wejściem od strony
sal gimnastycznych. Szczegóły w osobnym harmonogramie.
2. Konferencja plenarna, podsumowująca pracę w pierwszym półroczu odbędzie się
10 stycznia (piątek) o godz. 8:00 w auli szkolnej. Proszę przygotować skrócone
wersje sprawozdań komisji przedmiotowych do prezentacji; pełna wersja do
protokolarza komisji. Uczniowie w tym dniu rozpoczynają zajęcia o godzinie 9:50.
3. 10 stycznia o godzinie 18:00 w hotelu Amadeus w Wodzisławiu Śl. odbędzie się
Studniówka klas 3 liceum.
4. Od 13 do 24 stycznia 2020 r. trwają ferie zimowe (bardzo proszę o przeprowadzenie
na lekcji wychowawczej pogadanki nt „Bezpieczeństwa podczas ferii zimowych”.)
5. Informuję, że od 27 stycznia nastąpi zmiana planu lekcji. Bardzo proszę o zapoznanie
się ze zmianami.
6. W dniach 28 i 29 stycznia (w godzinach 10:00 – 13:00) w naszej szkole odbędą się
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe. W trakcie trwania konkursów wejście główne
do szkoły będzie zamknięte, wchodzimy bocznym wejściem oraz wejściem od strony
sal gimnastycznych.
7. W dniach 30 i 31 stycznia w godzinach 9:30 – 11:30 w związku z występami
artystycznymi organizowanymi przez Specjalny Zespół Szkolno – Wychowawczy
wyłączona z użytkowania będzie aula szkolna.
8. Wychowawcy klas maturalnych proszeni są o przypomnienie uczniom, że do 7 lutego
2020 r. można składać ostateczne deklaracje maturalne. W razie, jeżeli uczeń nie
złoży deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
9. Wszystkim Państwu przypominam o konieczności przestrzegania regulaminu pracy
i regulaminu dyżurów nauczycielskich.

