
Pszów, 01.09.2022 r.

Zarządzenie nr 3/2022/2023
Dyrektora SP nr 4 w Pszowie

z dnia 01 .09.2022 r.

w sprawie organizacji zebrania z Rodzicami.
Na podstawie art. 68 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „ Prawo oświatowe” ( DZ. U. z 2021 r. poz. 1082,

z 2022 r. poz. 655,1079,1116,1383}, zarządzam, co następuje:

§ 1
W dniu 6 i 7  września 2022 r. odbędą się w SP nr 4 w Pszowie zebrania z Rodzicami wg harmonogramu
umieszczonego w dzienniku  „ Librus”   i na stronie szkoły.

§ 2
Tematyka spotkań:

1. Zapoznanie z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym, a zwłaszcza wymaganiami, sposobami sprawdzania
osiągnięć uczniów, warunkami i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana oceny
klasyfikacyjnej, kryteriach oceniania zachowania,

2. Omówienie Statutu{ zmiany od 1 września},
3. Zebranie oświadczeń dotyczących udziału uczniów w lekcjach religii i WDŻ( oświadczenie

o braku zgody na udział przez cały rok szkolny, nie ma możliwości rezygnacji w trakcie roku
szkolnego, klasy IV- VIII, oświadczenie w sekretariacie},

4. Kalendarz roku szkolnego 2022/2023,
5. Harmonogram wywiadówek, konsultacji, godziny pracy sekretariatu, pedagoga, psychologa,

świetlicy,
6. Zaproponowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych{ mogą ulec zmianie do 30.09.

2022 r.},
7. Ubezpieczenie – ALIANZ-   dobrowolna składka – 60 zł, płatne do 30.09.2022 r., Rodzice przez

„Librusa” mogą też  otrzymać warunki ubezpieczenia{ opcja w organizacji szkoły, ubezpieczenie}.
8. Wybór trójki klasowej i 1 przedstawiciela do Rady Rodziców( termin spotkania będzie podany

w „ Librusie”}
9. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa, zasad zwalniania uczniów do domu{  w razie choroby

odbiera ucznia Rodzic}, usprawiedliwiania nieobecności{ jeśli przez „ Librusa „ to pisemne
oświadczenie Rodzica},

10. Poinformowanie, że w szkole uczniów obowiązuje obuwie zmienne, w szafkach mogą
przechowywać też podręczniki szkolne,

11. Librus- zasady korzystania,
12. Pedagogizacja Rodziców-  p. Malcharczyk- zgodnie z zaleceniem Kuratorium – zasady udzielania

pomocy psychologiczno- pedagogicznej{ zwłaszcza nauczanie indywidualne, ścieżka
zindywidualizowana, pomoc uczniom niepełnosprawnym},

13. Rada Rodziców zaproponowała udział szkoły w następujących akcjach : zbiórka makulatury,
elektrośmieci , kasztanów- terminy będą podawane na stronie, w dzienniku i FB

15. W klasach VIII– terminy egzaminu, Rodzice wypełniają oświadczenie o wyborze języka obcego na
egzamin do 30 .09. 2022 r. Spotkanie informacyjne o wynikach ubiegłorocznego egzaminu i
procedurach nowego egzaminu odbędzie się w październiku. Forma spotkania uzależniona od epidemii.

16. Składka na Radę Rodziców 80 zł. Możliwość wpłat na konto bankowe, rozdać deklaracje,
17. Omówienie wycieczek klasowych,
18. Informacja o ofercie zajęć dodatkowych nauczycieli,
19. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – uczniowie z opiniami i orzeczeniami będą objęci pomocą.

Rodzice zostaną poinformowani o rodzaju zajęć, terminach do dnia 30.09. 2022 r.
20. Prośba p. pielęgniarki – alergie i choroby przewlekłe w miarę możliwości zgłosić, ze względu np. na

obiady, ewentualną pomoc medyczną.
21. Ważne informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej szkoły, w dzienniku „ Librus” i FB

§3
                           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

                                                                                              Przewodniczący Rady Pedagogicznej
                                                                                       Katarzyna Popardowska




