
Pszów, 11.01.2022 r.

Zarządzenie nr 17/2021/2022
Dyrektora SP 4 w Pszowie

z dnia 11.01.2022 r.

w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej SP 4 w Pszowie,
na podstawie art. 70 ust. 1, pkt. 2 Ustawy „ Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r.

{ DZ. U. z 2021 r. poz.1082}, zarządzam , co następuje:

                                                                     § 1
Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 18.01.2022 r. , o godz. 15.30 na platformie
TEAMS.
                                                                     § 2
                                                           Plan posiedzenia:

1. Wypełnienie dokumentacji w dzienniku „ Librus” dotyczącej klasyfikacji - do godz.
12.00- 18. 01. 2022 r.

2. Przypomnienie procedur klasyfikowania i promowania uczniów,
3. Zatwierdzenie ocen z poszczególnych przedmiotów,
4. Zatwierdzenie ocen zachowania,
5. Przyjęcie uchwałą ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania,
6. Wychowawcy przedstawią uczniów, którzy są objęci pomocą psychologiczno-

pedagogiczną i nie uczęszczają na zajęcia,
7. Informacje dotyczące terminu i tematyki wywiadówek {25- 26.01. 2022 r.},

a}Przypomnienie procedur oceniania, poprawiania ocen na wyższe,
b}Przedstawienie wyników klasyfikacji w klasie ,
c}Podziękowanie  Rodzicom za włączenie się z uczniami w akcje charytatywne,
d} Prośba do Rodziców o wpłaty II raty składki na Radę Rodziców lub całości , jeśli
brak wpłaty. Potrzebne wsparcie ze względu na brak możliwości organizowania przez
RR imprez dochodowych.
e} Przypomnienie zasad zwalniania i usprawiedliwiania  uczniów ustalonych na
początku roku szkolnego
i}Prośba do Rodziców o uaktualnienie opinii i orzeczeń z Poradni PP jeśli potrzebne
od nowego roku szkolnego. Długie oczekiwanie w poradni.
j} Przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas nauki stacjonarnej
w okresie epidemii COVID 19{ m.in. obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni
wspólnej , gdzie nie można zachować dystansu, dezynfekcja , nie posyłanie do szkoły
uczniów chorych, podanie informacji o możliwości szczepień dzieci w wieku od 5
roku życia }.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

§ 3
                             Obecność nauczycieli jest obowiązkowa

                                                                         § 4
                         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                                     Przewodniczący RP
                                                                                                       Katarzyna Popardowska


