Zarządzenie nr 1/2017
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Zgodnie z kalendarzem szkolnym przyjętym podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu
30 sierpnia 2017r. zarządzam, co następuje;
§ 1. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września 2017 roku o
godzinie 9:00.
§ 2. Od dnia 5 września br. będą wydawane posiłki dla chętnych uczniów, których rodzice
wniosą opłatę na konto bankowe wskazane przez Szkołę. Szczegółowe zasady spożywania
posiłków określa zarządzenie nr 3/2017 wydane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w
Częstochowie.
§ 3. Dnia 7 września br. o godzinie 17:00 odbędą się spotkania informacyjne wychowawców
klas I – VII z rodzicami uczniów. Podczas zebrań zostaną omówione następujące sprawy:
1.

Organizacja roku szkolnego 2017/2018.

2.

Wybór nowych Rad Rodziców.

3.

Podpisanie umów dot. wypożyczenia uczniom podręczników szkolnych.

4.

Zapoznanie rodziców z najważniejszymi aktami prawnymi obowiązującymi na terenie

placówki.
5.

Regulacje prawne dot. zgody rodziców na udział dziecka w życiu szkoły (np.

konkursach, wycieczkach), a także wykorzystania wizerunku dziecka na stronie internetowej
placówki lub wewnętrznych i zewnętrznych publikacjach.
§ 4. Zobowiązuję nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz wychowawców klas,
opiekunów organizacji, przewodniczących zespołów do przygotowania dokumentacji i
przedłożenia jej celem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły do dnia 12 września 2017 roku.
§ 5. Dnia 14 września br. o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie członków Rady
Pedagogicznej według następującego porządku obrad:
1.

Przedstawienie uwag związanych z przedstawioną dyrektorowi szkoły dokumentacją

wychowawcy klasy, prowadzonego przedmiotu, organizacji, zespołu.
2.

Zatwierdzenie

dokumentacji

wychowawcy

klasy,

nauczycieli

przedmiotów,

przewodniczących zespołów i komisji.
3.

Omówienie

przez

Pedagoga

szkolnego

sposobów

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej skierowanej do potrzebującego ucznia. 6.
4.

Przedstawienie przez zespół nauczycieli głównych założeń programu wychowawczo-

profilaktycznego, który do 30 września br. uchwali Rada Rodziców.
5.

Powołanie zespołu nauczycieli, którzy do dnia 20 listopada br. opracują zapisy nowego

Statutu Szkoły.
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6.

Przyjęcie harmonogramu działań związanych z realizacją projektu unijnego „Kodeks

wartości młodego człowieka” ze szczegółowym przydziałem zadań – przedstawia koordynator
projektu.
7.

Przedstawienie zadań ewaluacyjnych przygotowanych przez zespół koordynowany

przez SORE.
8.

Podjęcie uchwały w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego w roku

2017/2018 z uwzględnieniem podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej
państwa – uchwała nr 2/2017.
9.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018.

10.

Przyjęcie preliminarza wydatków ZFŚS przedstawia Komisja socjalna z uwagami

Prezesa ZNP.
11.

Sprawy

różne

ze

szczególnym

uwzględnieniem

nowych

aktów

prawnych

obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018.
§ 6. Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do ścisłego przestrzegania zapisów
niniejszego zarządzenia.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września
2017 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46
w Częstochowie
Janusz Sikorski
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