SP2.0200.21.19

Zarządzenie nr 21/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa
w Mysłowicach
z dnia 26.08.2019r.
w sprawie: zwołania i przewidywanego porządku zebrania
Na podstawie: art. 69 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z póżn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach
zarządza, co następuje:
§1
1. Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 30.08.2019r. o godzinie 10:00
w sali nr 17.

2. Przewidywany porządek zebrania:
1) Powitanie zebranych, przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania ze stwierdzeniem
jego prawomocności.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej.
3) Przywitanie nauczycieli nowo zatrudnionych.
4) Szkolenie – RODO – Inspektor Ochrony Danych – N.Ławik
5) Omówienie egzaminów poprawkowych – podjęcie uchwały.
6) Przypomnienie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły,
Kuratora - podjęcie uchwały.
7) Przedstawienie stałych zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych
i nadobowiązkowych poszczególnym nauczycielom - zaopiniowanie przez Radę
Pedagogiczną
8) Przedstawienie i zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
9) Ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania, zaopiniowanie przez Radę
Pedagogiczną.
10) Wprowadzenie zmian do Statutu Szkoły – podjęcie uchwały.
11) Powołanie i uaktualnienie zespołów przedmiotowych i zadaniowych; zatwierdzenie.

12) Zapoznanie z kalendarzem roku szkolnego.
13) Omówienie obowiązującej nauczycieli i wychowawców dokumentacji przebiegu
nauczania, wychowania i opieki oraz sposobu jej prowadzenia.
14) Realizacja podstawy programowej – przypomnienie zadań i obowiązków nauczycieli.
15) Bezpieczeństwo uczniów w szkole – przypomnienie obowiązujących aktów prawnych i
regulaminów prawa wewnątrzszkolnego.
16) Ustalenie obowiązujących planów pracy oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie
ich projektów.
17) Zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa i
kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020.
18) Omówienie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie szkoły; zaplanowanie nowelizacji aktów prawa wewnątrzszkolnego.
19) Komunikaty i sprawy różne.
20) Przewidywany czas trwania zebrania ok. 3 godziny.

§2

Zarządzenie dotyczy wszystkich członków Rady Pedagogicznej i obowiązuje od dnia
podpisania.

