
                                                                                                                Pszów, 12.11.2015 r.

Zarządzenie nr 10/2015/2016
Dyrektora Gimnazjum w Pszowie

z dnia 12 .11.2015 r.

w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Gimnazjum  w Pszowie,
na podstawie §2 ust.1 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 18.04.2002 r. w sprawie

organizacji roku szkolnego{ DZ. U. Nr 46, poz. 432 z póź. zmianami},
zarządzam, co następuje:

§ 1

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 17.11.2015 r., o godz. 16 30 w sali nr 4.
                                                

§ 2
Plan posiedzenia:

I. Sprawy bieżące. Wolne wnioski.
II. Zobowiązuję  wychowawców  do  poinformowania  rodziców/prawnych  opiekunów,

poprzez uczniów, dziennik elektroniczny,  stronę internetową szkoły o planowanym
zebraniu rodziców w dniu 17 listopada 2015 r. o godz. 17.00

      III.  Tematyka spotkań:
1. Przypomnienie  zasad  Oceniania  Wewnątrzszkolnego,  a  zwłaszcza  wymaganiach,

sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż
przewidywana oceny klasyfikacyjnej, kryteriach oceniania zachowania,

2. Ważne terminy: 23. 12- 31. 12. 2015 r. - zimowa przerwa świąteczna,do 4.01 .2016 r.
wystawianie ocen  za I półrocze, 11.01.2016r. konferencja klasyfikacyjna, 15.01. 2016
r. koniec I półrocza, 18.01.2016 r. – początek II półrocza, ferie zimowe 15- 28 .02.
2016 r.,

3. Przypomnienie  Rodzicom,  iż  wszyscy  nauczyciele  prowadzą  zajęcia  dodatkowe,
zwłaszcza  dla  uczniów  objętych  pomocą  psych.{  harmonogram  na  stronie
internetowej szkoły},

4. Poinformowanie Rodziców klas II i  III(  uczniowie,  którzy nie realizowali  projektu
w klasie II) o warunkach realizacji projektu w roku szkolnym 2015/2016,

5. Pedagogizacja Rodziców- temat „ Dopalacze” p. Skowronek, Malcharczyk,  
6. Składka na Radę Rodziców – 80 zł{ deklaracje proszę zebrać i oddać w sekretariacie,

rada Rodziców ogłosiła  konkurs klasowy-  dofinansowanie do wycieczki  dla  klasy,
która wpłaci największą kwotę},

7. 11.  12.  2015  r.  Misterium  Bożonarodzeniowe  w  MOK-U.  Ciasto  pieką  klasy
III{ nazwiska osób z każdej klasy podać do sekretariatu}

8. Przypomnienie  zasad  bezpieczeństwa,  zasad  zwalniania  uczniów  do  domu,
usprawiedliwiania  nieobecności,  korzystania  z  telefonów  {bezwzględny  zakaz
robienia zdjęć i umieszczania ich w sieci, zwłaszcza klasy I},

9. Poinformowanie, że w szkole uczniów obowiązuje obuwie zmienne,
10. W klasach III – terminy egzaminu próbnego w grudniu – „Operon”, klasy III piszą

tylko egzamin i nie mają lekcji.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

                                                                        Przewodniczący Rady Pedagogicznej


