
Zarządzenie nr 17  /2021/2022 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach 

z dnia 18.08.2021r. 

Na podstawie zapisów statutowych, zgodnie z organizacją pracy szkoły i kalendarzem roku 

szkolnego zarządzam: 

1.   23 sierpnia 2021r. /tj. poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali nr 33                                                                       

spotkanie  wychowawców klas IV -VIII w sprawie dotyczącej dokumentacji i prowadzenia 

arkuszy ocen. 

2.  24 sierpnia 2021r. /tj. we wtorek/ o godz. 10.00  przeprowadzenie egzaminu 

poprawkowego z fizyki:  

Skład komisji egzaminacyjnej: mgr Waldemar Herchel - nauczyciel przedmiotu,                                        

mgr Renata Kośmider – wychowawca, mgr Jadwiga Fularska - wicedyrektor.  

3.  27 sierpnia 2021r. /tj. piątek/ Zebranie Rady Pedagogicznej o godz. 10.00 w sali nr 33  

Plan zebrania: 

1. Podpisanie przez n-li listy obecności oraz wybór protokolanta zebrania. 

2.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.                                                                                             

3. Uchwała  w sprawie zmian w Statucie szkoły.                                                                                              

4. Organizacja roku szkolnego 2021/2022r.                                                                                                       

a) Podanie priorytetów Ministra Edukacji oraz Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022. 

b) Informacja Dyrektora SP nr 1, na temat wytycznych dotyczących organizacji nowego roku 

szkolnego, po spotkaniu z Kuratorem Oświaty.                                                                           

5. Zmiany w przydziale czynności obowiązkowych n-li, zaopiniowanie zmian do arkusza 

organizacyjnego szkoły w roku szkolnym 2021/2022r.                                                                                          

6. Propozycje przydziału czynności dodatkowych, realizacja zajęć z art. 42 KN.                                                                                                                                                       

7. Propozycja kalendarza roku szkolnego, dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, przedstawienie terminów wynikających z rozporządzenia w sprawie 

organizacji roku. 

8. Sprawy bieżące i komunikaty: 

a) Przedstawienie stanu przeglądu szkoły pod względem bezpieczeństwa oraz przygotowania 

sal lekcyjnych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/ 2022.                                                                                      

/ Do dnia 27 sierpnia, wychowawcy przygotują aktualny wystrój  sali lekcyjnej na 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego oraz uporządkują znajdujące się w niej pomoce 

dydaktyczne./  

                                                                                                                                                         



4.   30 sierpnia 2021 r.  /tj. poniedziałek/ w pracowni komputerowej, szkolenie dla 

nauczycieli, na temat prowadzenia dokumentacji dziennika elektronicznego: 

oddziały przedszkolne:  

godz. 10.30 do 11.30 szkolenie;  

klasy I -_III :  

godz.10.30 do 11.30  zebranie zespołu przedmiotowego klas 1-3. 

godz. 11.30 do 12.50 szkolenie; 

klasy IV – VIII 

godz. -12.00 do 13.00  zebranie zespołów przedmiotowych. 

godz. 13.00 do 15.00 szkolenie; 

4.   W dniu 31 sierpnia 2021 r. /tj. we wtorek/ Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 9.00                    

w sali nr 33  

Plan zebrania: 

1. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty.- nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych.   

2. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022. 

3. Sprawy bieżące:                                                                                                                                       

a) zasady ubezpieczenia grupowego,                                                                                                                 

b) organizacja pracy świetlicy  szkolnej,                                                                                                          

c) organizacja dowozu uczniów do szkoły.                                                                                                                    

d) komunikat o rozpoczęciu roku szkolnego.                                                                                                               

e) organizacja rocznicy Bitwy  pod Proszowicami 

4. Szkolenie dla nauczycieli o godz. 12.00. na temat: 

 „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska 

szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.”   

 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Dyrektor Szkoły: Bernadeta Gruszka 


