Zarządzenie nr 7/2019
Dyrektora VII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika
w Częstochowie
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020
Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078)
Dyrektor VII LO im. M. Kopernika zarządza:
§ 1.
Szkolenia z dziennika elektronicznego odbędą się 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) :
• o godz. 9:00 - dla wychowawców klas pierwszych - sala 14
• o godz. 12:00 - dla wychowawców klas drugich i trzecich - sala 14
• o godz. 12:00 - dla wszystkich pozostałych nauczycieli - sala 13
Obecność wszystkich nauczycieli na szkoleniu jest obowiązkowa.
§ 2.
Zebrania zespołów przedmiotowych odbędą się 28 sierpnia 2019 r. (środa)
o godz. 9:00.
§ 3.
Zebrania zespołu wychowawców odbędą się 28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz.
10:00 w sali 36.
§ 4.
Zebranie rady pedagogicznej odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. (piątek)
o godz. 9:00 w sali 36.
§ 5.
Porządek zebrania:
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (w tym
wyniki matury 2019).
3. Sprawozdanie z Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko wicedyrektora.
5. Informacje z narad z władzami kuratoryjnymi i samorządowymi.
6. Przedstawienie wyników rekrutacji.
7. Zaopiniowanie aneksu do arkusza organizacyjnego na rok szkolny
2019/2020.
8. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć na rok szkolny 2019/2020.
9. Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020.
10. Zaopiniowanie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego.
11. Zaopiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania.
12. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego 2019/2020.
13. Przedstawienie zmian w przepisach prawa - zmiany w ustawie Karta
Nauczyciela.
14. Zapoznanie z terminami i tematyką zebrań rady pedagogicznej.
15. Przedstawienie ogólnej tematyki i terminów zebrań z rodzicami.
16. Przedstawienie harmonogramu uroczystości szkolnych.
17. Zapoznanie z polityką oświatową państwa.
18. Podjęcie

uchwały

w

sprawie

wniosków

dyrektora

o

przyznanie

nauczycielom Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy.
19. Sprawy różne.
20. Uchwały i wnioski.

(-) Barbara Gala-Glińska
Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Częstochowie

