ZARZĄDZENIE nr 16/18/19
z dnia 7.06.2019r.

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie,
mgr Małgorzaty Jackowskiej w sprawie :
 Terminu wystawienia ocen końcowych
 Przeprowadzenia Rady Pedagogicznej- klasyfikacyjnej i plenarnej

Ad 1. Ostateczne oceny roczne należy wystawić do dnia 11 czerwca 2019r (wtorek)
do godz. 15.00
Ad 2. W dniu 13 czerwca 2019r (czwartek) odbędzie się klasyfikacja Rady Pedagogicznej,
początek zebrania godz. 14.30
Porządek zebrania

 Przypomnienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów
 Przedstawienie wyników klasyfikacji uczniów.
 Omówienie lekcji otwartych: WOK, matematyka
 Sprawozdanie z pracy zespołu wychowawczego wraz z wnioskami
 Analiza aktywności uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach wraz z
wnioskami do pracy w roku przyszłym

 Analiza sukcesów uczniów biorących udział w konkursach, zawodach, olimpiadach
oraz innych formach współzawodnictwa wraz z wnioskami do pracy w roku
przyszłym

 Informacja o projektach Erasmus +
 Sprawozdanie z realizacji projektu „Akademia nowoczesnego patriotyzmu”
 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia „Traugutt dla przyszłości”
 Sprawozdania opiekunów kół przedmiotowych oraz opiekunów organizacji
działających w szkole wraz z wnioskami do pracy:


chór szkolny i zespół wokalny



gazetka „LOT”



„Caritas”



LOP



Samorząd Uczniowski



kółko teatralne



UNESCO



Klub Europejski



aktywność sportowa

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej informacje

 Regulamin biblioteki.
 Jubileusz 100-lecia szkoły.
 Organizacja zakończenia roku szkolnego 2018/2019
 Dokumentacja przebiegu nauczania – informacje
 Zapytania, wnioski. Sprawy różne.
Ad. 2
W dniu 14 czerwca 2019r (piątek) – o godz. 14.30 odbędzie się Plenarna Rada pedagogiczna ,
porządek obrad:
 Szkolenie „Jak pracować z grupą? Diagnozowanie i integrowanie zespołu klasowego”
 Podjęcie uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów.
 Analiza wyników nauczania za II semestr
 Analiza realizacji podstawy programowej wraz z wnioskami do pracy
(przewodniczący zespołów przedmiotowych)
 Sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych wraz z wnioskami do pracy w roku
przyszłym (przewodniczący zespołów przedmiotowych).
 Informacje o przygotowaniach do realizacji programu IB.
 Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru kandydatów do Stypendium Prezesa
Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji
 Informacje o konkursach dla gimnazjalistów:
„Konkurs Języka Francuskiego”
„Traugutt i jego epoka”
„Traugens”
 Sprawozdanie z działalności biblioteki ( DKK) wraz z wnioskami do pracy

 Informacja pielęgniarki szkolnej o stanie zdrowia uczniów.
 Sprawy różne.

(-) mgr Małgorzata Jackowska
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
im. Romualda Traugutta w Częstochowie

