Częstochowa, 19 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie nr 9/2019
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
z dnia 19.08. 2019 roku
w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej
Na podstawie art.69 i art.70 ustawy z dnia z 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe”,(tekst
jedn: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078)
zwołuję
posiedzenie Rady Pedagogicznej po zakończeniu zajęć dydaktycznych w dniu
29.08.2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 10
Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej Rady Pedagogicznej 13 i 17.06.2019 r.
3.Wyznaczenie protokolanta oraz komisji wnioskowej
4. Omówienie wyników egzaminów poprawkowych i podjęcie uchwały o promowaniu (lub
niepromowaniu) uczniów zdających egzaminy poprawkowe.
5. Przedstawienie przez dyrektora szkoły wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019.
posiedzenie Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w dniu
29.08.2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali nr 10
Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie Planu nadzoru pedagogicznego.
3.Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i wykazu podręczników.
4. Omówienie projektu nowego statutu szkoły.
5. Przedstawienie wyników matur.
6. Przedstawienie stanu naboru do klas pierwszych-prezentacja wniosków z naboru.
7. Przedstawienie i zaopiniowanie (uchwała) tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznowychowawczych i harmonogramu dyżurów.
8. Powołanie zespołów przedmiotowych, problemowo- zadaniowych oraz szkolnych komisji.
9. Przedstawienie i zaopiniowanie (uchwała) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
oraz zadań dodatkowych.
10. Ustalenie kandydatur do nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu rady pedagogicznej w
I LO.
12. Sprawozdanie z narady zorganizowanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

13. Sprawozdanie z narady zorganizowanej przez organ prowadzący-Wydział Edukacji UM.
14. Zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2019/2020 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
15. Zapoznanie ze zmianami prawa oświatowego, które zaczną obowiązywać w nowym roku
szkolnym.
16. Sprawy różne.

Dyrektor szkoły
(-) Małgorzata Kaim

