ZARZĄDZENIE NR 2/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Częstochowie
z dnia 05.09.2017 r.
w sprawie ogólnoszkolnych zebrań z rodzicami
Na podstawie art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) zwołuję na dzień 12 września 2017 roku o godz. 16.30 organizacyjne zebrania
z rodzicami.
Porządek zebrań:
1. Zapoznanie rodziców z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 i tygodniowym rozkładem
zajęć lekcyjnych.
2. Zapoznanie rodziców z najważniejszymi zapisami statutu, zasadami oceniania
wewnątrzszkolnego (WSO), programem wychowawczo – profilaktycznym danej klasy
(projektem) – fakt zapoznania się z ww. dokumentami rodzic potwierdzi podpisem
(wychowawcy klas dokument będą przechowywać w dokumentacji wychowawcy).
3. Zapoznanie rodziców z regulaminem uczniowskim, a w szczególności z:
 obowiązkami uczniów w zakresie uczestnictwa w zajęciach, przygotowywania oraz
właściwego zachowania się uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych,
 obowiązkami w zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności
uczniów na zajęciach,
 zasadami dbania o odpowiedni i schludny wygląd w szkole,
 zasadami korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły,
 zasadami zachowania się uczniów wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych
uczniów.
Fakt zapoznania rodziców z ww. regulaminem rodzic potwierdza podpisem na zbiorczym
oświadczeniu.
Ponadto należy omówić zasady dbania o mienie szkolne (należy podkreślić, że w każdym
przypadku świadomego niszczenia mienia szkolnego będą podejmowane czynności prawne).
4. Zapoznanie rodziców z warunkami i zasadami zwalniania uczniów z zajęć wychowania
fizycznego, informatyki.
5. Wychowawcy klas zbiorą od rodziców:
- pisemne oświadczenia potwierdzające wolę uczęszczania uczniów na zajęcia edukacyjne
z religii/etyki;
- pisemne rezygnacje z udziału ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”
(uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach) – rezygnacje należy zebrać
po spotkaniu informacyjnym, o którym mowa w pkt. 18.
Druki przygotuje Pani Tatiana Cieślak.
6. Zapoznanie rodziców z formą i zasadami realizacji 4 godziny obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego w klasach II - III.

7. Zapoznanie rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych w szkole – udział w tych zajęciach
odbywa się na podstawie deklaracji rodzica. Deklarację przygotowują nauczyciele
realizujący dane zajęcia edukacyjne. Oferta zajęć pozalekcyjnych umieszczona zostanie na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. Godziny zajęć powinny być dostosowane do
możliwości uczestniczenia w nich uczniów.
8. Wychowawcy klas II – III przypomną rodzicom informacje dot. korzystania przez uczniów
z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
9. Wychowawcy klas II zapoznają rodziców z procedurą realizacji projektu edukacyjnego
w gimnazjum (informacje przygotuje – Pani Barbara Bielinska).
10. Wychowawcy klas III:
 zweryfikują z rodzicami dane uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego
w roku szkolnym 2017/2018 (imię/imiona, nazwisko, numer PESEL ucznia, datę
urodzenia, miejsce urodzenia).
Należy dokładnie zweryfikować imiona ucznia – zgodnie z aktem urodzenia,
 zapoznają rodziców z formą egzaminu gimnazjalnego,
 przekażą informacje dotyczące zasad organizowania i przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego,
 poinformują rodziców o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
 przekażą informacje dotyczące zwalniania z egzaminu gimnazjalnego (zgodnie z art. 44zw
i 44zx Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.).
Niezbędne informacje dot. egzaminu gimnazjalnego przygotuje dla wychowawców - Pani
Eliza Pęczek,
11. Wychowawcy klas zbiorą zgody rodziców na publikację wizerunku ucznia, wykorzystanie
danych osobowych - zgodnie z potrzebami szkoły (informacje przygotuje Pani – Tatiana
Cieślak).
12. Wychowawcy klas omówią zasady bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły, w szkole
i ze szkoły, a ponadto:
 zasady poruszania się po drogach,
 zasady bezpiecznego zachowania w czasie przerw międzylekcyjnych,
 zachowanie uczniów poza szkołą.
Należy zwrócić uwagę rodzicom na obowiązek informowania szkoły o wszelkich przejawach
negatywnych i patologicznych zachowań uczniów poza szkołą.
13. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole:
 należy poinformować rodziców o zasadach i formach świadczenia pomocy uczniom ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (informacje – Pani Monika Brzozowska),
 zapoznać rodziców z godzinami pracy pedagoga szkolnego,
 przekazać dane kontaktowe PPP-P nr 3 – która współpracuje ze szkołą.
Do dnia 26.09.2017 r. wychowawcy klas zbiorą od rodziców opinie i orzeczenia PPP-P.
14. Wybór Rady Oddziałowej Rodziców oraz jednego przedstawiciela do Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 16 (zgodnie z prawem oświatowym wybór odbywa się w trybie

tajnego głosowania). Protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania będą
przechowywane w dokumentacji wychowawcy klasy.
Wychowawcy klas poinformują wybranych przedstawicieli do Rady Rodziców, że o godz.
17.30 w świetlicy szkolnej - odbędzie się zebranie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły.
15. Deklaracje wpłat na Radę Rodziców (składka ma charakter wpłaty dobrowolnej i wynosi: na
jedno dziecko w szkole - 60 zł, drugie dziecko 40 - zł, składka symboliczna – 15 zł).
16. Ubezpieczenie uczniów w PZU (wariant I ubezpieczenia – suma ubezpieczenia 10000 zł).
Druk listy do ubezpieczenia zostanie przekazany wychowawcom przez Panią Elizę Pęczek.
Wychowawcy zebrane składki przekażą do sekretariatu szkoły – do dnia 26.09.2017 roku.
W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia rodzic składa pisemne oświadczenie o rezygnacji
z ubezpieczenia. Dyrektor szkoły na podstawie pisemnego wniosku rodzica, może zwolnić
z obowiązku uiszczenia składki ucznia w trudnej sytuacji losowej.
17. Inne wewnętrzne zarządzenia dot. bezpieczeństwa uczniów:
 uczniowie nie przynoszą do szkoły wartościowych przedmiotów (za zagubione
wartościowe przedmioty szkoła nie ponosi odpowiedzialności),
 rodzice uczniów trudnych i sprawiających nagminnie problemy wychowawcze powinni
utrzymywać stały kontakt z wychowawcami,
 zgodnie z odrębnymi przepisami dot. postępowania w sprawach nieletnich, w przypadku
bójek, palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy, narkotyków lub innych
wykroczeń skutkujących łamaniem prawa – szkoła będzie zawiadamiać policję lub Sąd
Rodzinny.
18. Po zakończeniu zebrań z rodzicami nauczyciel prowadzący zajęcia „Wychowanie do życia
w rodzinie", wraz z wychowawcą danego oddziału klasowego przeprowadzi spotkanie
informacyjne z rodzicami uczniów - na którym przedstawi pełną informację o celach
i treściach realizowanego programu nauczania oraz środkach dydaktycznych.
19. Sprawy wewnątrzklasowe.
Porządek zebrań należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. Protokoły z zebrań należy przekazać
dyrektorowi szkoły do dnia 15.09.2017 r.
W zebraniach uczestniczą wszyscy nauczyciele.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16
(-) Jarosław Nurek

