
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach  

ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 

 w Zębowicach  

 dnia  2 stycznia  2020 r.  

 

 

Dotyczy:  organizacji podsumowania pracy I półrocza  oraz realizacji szkolnego systemu 

oceniania . 

Podstawa prawna: 

1) Ustawa- Prawo Oświatowe- 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 poz. 59, 949, 2203.) 

2) Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) 

3) Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373) 

4) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz. U. z 2017 r. poz.1658). 

5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela art. 6 

6) Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) 

7) Statut Szkoły 

§ 1 

 Spotkanie zespołu dydaktycznego 8  stycznia  2020 r. godz. 8.00 – zobowiązuję nauczycieli 

do podsumowania zadań dydaktycznych  oraz pracy na rzecz szkoły poprzez przygotowanie 

sprawozdania . 

§ 2 

Spotkanie zespołu wychowawczego 15 stycznia 2020 r. godz. 8.00- zobowiązuję nauczycieli 

do podsumowania działań wychowawczo- opiekuńczych  oraz pracy na rzecz szkoły poprzez 

przygotowanie sprawozdania . 

§ 3 

Nauczyciele, wychowawcy zobowiązani są do przekazania informacji do dyrekcji szkoły o 

wystawionych  ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów w terminie do 10 

stycznia 2020 r.  

§ 4 

 II etap konkursów przedmiotowych  styczeń 2020 zgodnie z zarządzeniem nr 8/2019/2020 



 

§ 5 

Do dnia 10 stycznia 2020 r. należy w dzienniku elektronicznym wystawić oceny 

proponowane. 

 Termin ostatecznego wystawiania ocen klasyfikacyjnych  śródrocznych  ustala się na dzień  

16  stycznia 2020 r.  

Konferencja klasyfikacyjna 23  stycznia 2020 r. godz. 14.30 

 Na konferencję klasyfikacyjną należy przygotować : 

-protokoły klasyfikacyjne 

-uzasadnienie oceny nagannej oraz nieodpowiedniej z zachowania 

- uzasadnienie ocen niedostatecznych z przedmiotów  

 

§ 6 

 Apele grup wiekowych: podsumowanie pracy I semestru, zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo  w trakcie trwania ferii zimowych -31 stycznia 2020 r.  

§ 7 

 Należy zapoznać się z szczegółowymi zadaniami zawartymi w Harmonogramie na styczeń 

2020 r.  

§ 8 

 Zebrania z rodzicami odbędą się : 

- szkoła podstawowa  27 stycznia  2020 r. godz. 16.00 (poniedziałek) klasy I-III 

- szkoła podstawowa 28  stycznia 2020 r. godz. 16.00 (wtorek) klasy IV-VIII 

 

§ 9 

Konferencja podsumowująca pracę I semestru odbędzie się dnia  30 stycznia  2020 r.  

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

 

Do wiadomości: wszyscy nauczyciele  

 

 

 

 


