
Pszów, dnia 15.06.2016r.

Zarządzenie nr 20/2015/2016
Dyrektora Gimnazjum w Pszowie

z dnia 15.06.2016r.

w sprawie zwołania konferencji podsumowującej rok szkolny 2015/2016 Rady Pedagogicznej

Gimnazjum w Pszowie, na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. 

O Systemie Oświaty z późniejszymi zmianami i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego zarządzam, co następuje:

§1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 24 czerwca 2016r. o godzinie 1030 w sali nr 4.

§2

Plan posiedzenia:

I. Podanie i przyjęcie porządku zebrania ze stwierdzeniem jego prawomocności,

II. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,

III. Powołanie komisji wnioskowej,

IV. Analiza i ocena pracy:

1. Sprawozdanie zespołów przedmiotowo – wychowawczych i klasowych:

a. Zrealizowane zadania wynikające z planu pracy szkoły i zespołów 

(termin realizacji, nazwiska osób i wnioski).

b. Rozwijanie zainteresowań: udział w konkursach, uroczystościach 

( osiągnięcia, wnioski).

Przedstawiają przewodniczący zespołów: pp. M. Mocek, M. Urbasik, Z. Sławacki,       

K. Hawel.

2. Sprawozdanie z pracy świetlicy p. J. Kicka:

a. Planowane działania (ocena stopnia ich realizacji).

b. Wnioski do pracy (osiągnięcia i trudności).

3. Sprawozdanie z pracy biblioteki p. M. Biczysko:

a. Lekcje biblioteczne.

b. Udział w konkursach.

c. Zaangażowanie w inne działania.

d. Poziom czytelnictwa uczniów.

4.  Sprawozdania wychowawców i nauczycieli – wg wzoru z ubiegłych lat

a. Wychowawcy klas II – nazwisko i imię ucznia nie realizującego projektu 

edukacyjnego.



b   Spostrzeżenia i wnioski.

5. Sprawozdanie pedagoga i psychologa p. M. Skowronek; p. K. Zwierzyńska:

a. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną (dyslektycy).

b. Wskazanie uczniów, których należy objąć pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną  w nowym roku szkolnym.

c. Działania wychowawcze.

d. Uczniowie z problemami wychowawczymi (formy pomocy, jakimi ich objęto).

e. Zapobieganie uzależnieniom.

f. Doradztwo dla uczniów,  rodziców, nauczycieli.

g. Mocne i słabe strony działań.

h. Wnioski do pracy.

6. Doradztwo zawodowe – sprawozdanie p. E. Kolorz:

a. Planowane działania (ocena stopnia ich realizacji).

b. Wnioski do pracy (osiągnięcia trudności).

7. Sprawozdanie opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. J. Kicka:

a. Planowane działania (ocena stopnia ich realizacji).

b. Wnioski do pracy (osiągnięcia i trudności).

8. Sprawozdanie pielęgniarki szkolnej.

9. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły z pełnionego nadzoru i działalności szkoły za rok 

szkolny 2015/2016.

V. Zadania do wykonania w roku szkolnym 2016/2017 powstałych w wyniku 

wniosków- komisja wnioskowa,

VI. Uwagi nauczycieli do realizacji podstawy programowej (problemy z realizacją).

VII. Analiza i ocena planu doskonalenia nauczycieli – p. M. Konieczna.

VIII. EWD – wnioski – p. A. Tlon.

IX. Sprawy bieżące.

Sprawozdania proszę przesłać p. H. Krzykale do 22.06.2016r. do godz. 12.00

§3

                                         Obecność nauczycieli jest obowiązkowa

§4

                                    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                     

Przewodniczący Rady Pedagogicznej


