ZARZĄDZENIE NR 14/2018
Miejskie przedszkole Integracyjne nr 35
im. Małego Księcia
w Częstochowie
z dnia 18.06.2018r.
w sprawie: Zebrania Rady Pedagogicznej- podsumowanie pracy wychowawczodydaktycznej w roku szkolnym 2017/2018.
Podstawa prawna: Art. 69 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.r. Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
Zarządzam:
§1
1. Ustalam termin zebrania Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Integracyjnego
Nr 35 im. Małego Księcia w dniu 28.06.2018r. o godz. 15.30 w sali grupy IV.
2. Obecność na zebraniu obowiązkowa.
§2
Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych, odczytanie protokołu, rozliczenie z wniosków, powołanie
protokolanta.
2. Sprawozdania nauczycieli i specjalistów z realizacji rocznego planu pracy
wychowawczo- dydaktycznego- wyniki pracy uzyskane w poszczególnych grupach
w roku szkolnym 2017/2018.
3. Podsumowanie realizacji zadań dotyczących:
▪ projektów edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli
dla dzieci i rodziców,
▪ podsumowanie realizacji innowacji pedagogicznych:,, Kalejdoskop smaków
przedszkolaków”, ,, Taneczne podróże po świecie”, ,, Mały Miś w świecie wielkiej
literatury”, ,, Niezwykła Częstochowa w oczach zwykłego człowieka”,
▪ osiągnięcia w pracy z dziećmi uzdolnionymi,
▪ pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora placówki o nagrodę
Śląskiego Kuratora Oświaty.
5. Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018 sprawozdanie.
6. Zatwierdzenie wybranych programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny
2018/2019.
7. Propozycje obszarów do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym
2018/2019.
8. Sprawozdanie z wykonywanych obowiązków i czynności personelu: obsługi
i administracji w roku szkolnym 2017/2018.
9. Wyznaczenie zadań wychowawczo- dydaktycznych do pracy w roku szkolnym
2018/2019- powołanie zespołu do opracowania planu pracy wychowawczodydaktycznej przedszkola w nowym roku szkolnym.
10. Zapoznanie ze zmianami w Prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela.
11. Ochrona Danych Osobowych- wdrażanie przepisów RODO.
12. Powołanie zespołu ds. opracowania Regulaminu oceny pracy nauczyciela.
13. Zabezpieczenie placówki na czas przerwy wakacyjnej.
14. Sprawy bieżące:
▪ dyżur wakacyjny, urlopy, i inne.
15. Wnioski do pracy wychowawczo- dydaktycznej na rok szkolny 2018/2019.

