
                                                                                                                Pszów, 10.06.2016 r.

Zarządzenie nr 19/2015/2016
Dyrektora Gimnazjum w Pszowie

z dnia 10.06.2016 r.

 w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Pszowie,
na podstawie art.41 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi 
zmianami zarządzam , co następuje:

§ 1
Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 20.06.2016 r. , o godz. 16.00 w sali nr 4.
                                                

§ 2
Plan posiedzenia:

1. Wypełnienie tabeli klasyfikacji szkoły - do godz. 12.00- 20. 06. 2016 r.
2. Przypomnienie procedur klasyfikowania i promowania uczniów,
3. Zatwierdzenie ocen z poszczególnych przedmiotów,
4. Zatwierdzenie ocen zachowania,
5. Przyjęcie uchwałą ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
6. Dopuszczenie uczniów do egzaminów poprawkowych- wyznaczenie terminu, składu 

komisji( wychowawcy powiadamiają Rodziców, nauczyciele wyznaczają wymagania 
na poszczególne oceny ),

7. Podanie liczby i nazwisk uczniów nagrodzonych za świadectwo z wyróżnieniem i inne
osiągnięcia oraz 100% frekwencję,

8. Wychowawcy przygotowują podziękowania dla rodziców za pracę na rzecz szkoły, 
listy gratulacyjne dla rodziców( podać nazwiska rodziców),

9. Wychowawcy zapraszają na „ Galę Laureatów”, która odbędzie się 23 .06. 2016 r. 
w MOK-u w Pszowie, o godz. 17. 00 wszystkich uczniów klas III, uczniów klas I, II 
nagrodzonych{ świadectwa z paskiem, konkursy,} wraz z rodzicami oraz rodziców, 
którzy pracowali na rzecz szkoły, samorządy klasowe klas I, II i wszystkich chętnych 
uczniów. Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa. Program przygotowuje p. 
H. Krzykała, całość prowadzi p. E. Banaś,

10. Komers klas III – 22. 06. 2016 r. { polonez, pożegnanie – odp. p. U. Lyko, K. Hawel}
11. Rozdanie świadectw- 24. 06. 2016 r. w klasach o godz. 9.00,
12. Na świadectwach szkolnych w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, 

odnotowuje się:
a. uzyskane wysokie miejsca- nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem 

w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora 
oświaty albo przez inne podmioty przynajmniej na szczeblu powiatowym;

b. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, środowiska szkolnego zwłaszcza 
w formie wolontariatu,

13. Przedstawienie wniosków z badania wyników nauczania w klasach II z przedmiotów 
przyrodniczych i j. angielskiego{ pp. Tlon, Maciączyk, Kwaśny, Kubek, Glenc, 
Pawłowski},

14. Wychowawcy przygotowują informacje o klasie{ problemy wychowawcze, podjęte 
działania, rodzaje udzielonej pomocy} oraz tabelę z uczniami objętymi pomocą 
psychologiczno- pedagogiczną{ uczeń, formy pomocy, ocena efektywności, 
nauczyciele prowadzący zajęcia}- wzór z poprzednich lat



15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

§ 3

Obecność nauczycieli jest obowiązkowa

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                     Przewodniczący Rady Pedagogicznej
                                                                                              Katarzyna Popardowska


