
Pszów, 8.11.2021 r.

Zarządzenie nr 10/2021/2022
Dyrektora SP nr 4 w Pszowie

z dnia 8 .11.2021 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},

zarządzam, co następuje:

§ 1

W dniu 17 listopada 2021 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. Przypomnienie zasad Oceniania Wewnątrzszkolnego, a zwłaszcza wymagań na poszczególne oceny,
sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów, warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana
oceny klasyfikacyjnej, kryteriów oceniania zachowania,

2. Przypomnienie procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID- 19,

3. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
- świąteczna przerwa- 23- 31. 12. 2021 r.,
- ferie zimowe-14.02. 2022 r.- do 27.02. 2022 r.,
- do 12.01. 2022 r. wystawianie ocen śródrocznych ,
-18.01.2022 r.- konferencja klasyfikacyjna,
-początek II semestru- 24.01. 2022 r.

4. Egzamin próbny w klasach VIII- 23- 26 .11. 2021 r.

5. Składka na Radę Rodziców - 80 zł. Możliwość wpłat na konto bankowe, którego numer prawidłowy
znajduje się stronie szkoły. Zachęcenie Rodziców do wpłat , ponieważ Rada nie ma możliwości
pozyskania funduszy z dużych imprez , akcji , które nie mogą być organizowane przez pandemię.

6. Zachęcenie Rodziców do zakupu produktów na ECO BAZARKU

7. Omówienie wycieczek klasowych {zgodnie z procedurami bezpieczeństwa}

8. Zbiórka makulatury – można przynosić do szkoły, zważoną i podpisaną.

9.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna : zachęcić, aby uczniowie korzystali z zajęć.

10. Ważne informacje o szkole znajdują się na stronie internetowej szkoły, która się zmieni po 15. 11.2021 r.,
w „ Librusie”, na FB,

11. W ramach pedagogizacji Rodziców dla Rodziców klas 7, 8 o godz. 18.00 na sali gimnastycznej
spotkanie z p. psycholog Kujańską „ Zachowania niebezpieczne wśród dzieci i młodzieży”

12. Sprawy klasowe.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Przewodniczący Rady Pedagogicznej


