ZARZĄDZENIE NR 1/2017/2018
Dyrektora Gimnazjum nr 16
(od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 16) w Częstochowie
z dnia 23.08.2017 r.
w sprawie zebrania rady pedagogicznej
Na podstawie art. 40 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 7 Statutu Gimnazjum nr 16
w Częstochowie, zwołuję na dzień 30 sierpnia 2017 roku organizacyjne zebranie rady
pedagogicznej o godz. 9.30 w świetlicy szkoły.
Porządek zebrania:
Otwarcie obrad, powitanie zebranych, sprawdzenie quorum, wybór protokolanta.
Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady pedagogicznej.
Informacja na temat egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2016/2017, podjęcie
uchwały w sprawie wyników promocji uczniów do klasy programowo wyższej (w tym
promocji warunkowej), informacja o zasadach wydawania świadectw.
5. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły
(podjęcie uchwały).
6. Sprawy kadrowe w szkole (informacja o zasadach wynagrodzenia – wysokość
wynagrodzenia zasadniczego, dodatki motywacyjne i inne dodatki).
7. Organizacja roku szkolnego 2017/2018 (przydział przedmiotów nauczania, godzin
lekcyjnych, zajęć dodatkowych, przydział wychowawstw, przydział sal lekcyjnych, przydział
uczniów drugorocznych i nowoprzyjętych uczniów do szkoły).
8. Zaopiniowanie aneksu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie
na rok szkolny 2017/2018.
9. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
10. Projekt programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
11. Projekt planu pracy szkoły na rok 2017/2018. Organizacja pracy szkoły.
12. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.
13. Opinia rady pedagogicznej w sprawie form realizacji 4 godz. zajęć wychowania fizycznego.
14. Informacja o tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych (pozalekcyjnych).
15. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018.
16. Przydział czynności dodatkowych i stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli - opinia rady pedagogicznej.
17. Powołanie zespołów przedmiotowych, zadaniowych.
1.
2.
3.
4.

18. Awans zawodowy nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16 (organizacja awansu w roku
szkolnym 2017/2018 – dokumentowanie awansu).
19. Propozycje nagród dyrektora szkoły, wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy.
20. Projekt planu nadzoru pedagogicznego, podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa - organizacja nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 16, w roku
szkolnym 2017/2018.
21. Informacje i wnioski z narad dla dyrektorów szkół organizowanych przez organ prowadzący
i kuratorium oświaty.
22. Zmiany w prawie oświatowym.
23. Sprawy różne i wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
(-) Jarosław Nurek

