Kudowa-Zdrój,14 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE nr 40/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju
z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zespołu Wychowawczego i
Rady Pedagogicznej szkół ponadpodstawowych

Na podstawie art. 69 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2020 r. (tekst jedn. Dz.
U z 2020 r. poz. 910)
Zwołuję w dniu 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) na godz. 15.00 zebranie
Zespołu Wychowawczego i o godz. 15.30 zebranie Rady Pedagogicznej szkół
ponadpodstawowych Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w KudowieZdroju
Porządek zebrania Zespołu Wychowawczego:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Zespołu Wychowawczego z dnia 26.04.2021 r.
3. Podsumowanie sytuacji wychowawczej w klasach. Przedstawienie pozycji ocen z
zachowania w kasach liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia.
4. Wolne wnioski.

Wystawiając oceny z zachowania proszę przestrzegać kryteriów zawartych w statucie
oraz skonsultować oceny z nauczycielami uczącymi w klasie.
Porządek zebrania Rady Pedagogicznej
1.
2.
3.
4.

Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.
Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
Przyjęcie protokołu z dnia 26.04.2021 r.
Realizacja programów nauczania – ustalenie treści niezrealizowanych i sposobów
nadrobienia zaległości.
5. Analiza wyników nauczania.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wyniki klasyfikacji i promocji uczniów.
a) Ustalenie listy uczniów otrzymujących świadectwo z wyróżnieniem.
c) Ustalenie listy uczniów otrzymujących nagrody dydaktyczne, sportowe i inne.
d) Ustalenie listy uczniów, dla których wychowawca wnioskuje o stypendium
naukowe.
e) Ustalenie listy trzech najlepszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia.

7. Wyznaczenie terminów egzaminów klasyfikacyjnych; powołanie komisji (nie

później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno
– wychowawczych).
8. Ustalenie liczby uczniów na egzaminy poprawkowe.
9. Zatwierdzenie szkolnego zestawu programów i podręczników.
10. Sprawy różne.

Proszę o przekazanie kopii sprawozdań do dyrektora szkoły za pośrednictwem dziennika
elektronicznego lub na adres: s.bielawska@zsp-kudowa.pl do piątku 18.06.2021 r. do
godz. 17.00

Dyrektor
Sylwia Bielawska

Do wiadomości: nauczyciele szkół ponadpodstawowych ZSP im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

