Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie zebrania klasyfikacyjnego i plenarnego rady pedagogicznej Zespołu Szkół w Rudzie – Hucie
za I semestr roku szkolnego 2015/2016.
§1
Zwołuje się zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I semestr roku szkolnego 2015/16 w dniu
8 lutego 2016r. o godzinie 1330 oraz plenarne w dniu 29 lutego 2016r. o godzinie 1430.
Zebrania odbędą się w sali nr 24. W związku z zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej proszę
nauczycieli o wystawienie ocen w dziennikach elektronicznych do dnia 29.01.2016r. do godziny 1500
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.843).Od dnia 1 lutego 2016 roku oceny proszę wstawiać na
drugi semestr.
§2
W związku z zebraniem klasyfikacyjnym i plenarnym rady pedagogicznej zobowiązuję nauczycieli do
opracowania następujących materiałów:
1. Nauczycieli uczących w oddziałach zerowych , klasach 1 – 3 i 4 – 6 szkoły podstawowej oraz w
klasach 1 – 3 gimnazjum – sprawozdanie z realizacji podstawy programowej (zał. 1) do 10.02.16
2. Wszystkich nauczycieli – sprawozdanie z pracy na rzecz szkoły, osiągnięć zawodowych (zał. 2)
do 10.02.16
3. Wszystkich nauczycieli (za wyjątkiem wychowawczyń oddziałów zerowych) – sprawozdanie z
dodatkowej godziny pracy nauczycieli z art. 42 ust. 2 KN (zał. 3) do 10.02.16
4. Wychowawców klas – sprawozdanie z wyników nauczania i wychowania (zał.4) do 3.02.16
5. Nauczycieli uczących uczniów , którzy posiadają opinie lub orzeczenia wydane przez PPP –
realizacja zaleceń do przesłania pani Joannie Prokop (zał.5) do 10.02.16
6. Nauczycieli , którzy wystawili ocenę niedostateczną , ocenę naganną z zachowania – motywacja
oceny w formie opisowej w wersji papierowej i elektronicznej do przekazania wychowawcom klas
do 29.01.16
7. Przewodniczących zespołów nauczycielskich:
a) przedmiotów humanistycznych – pani A. Polak , pani A. Bąk,
b) przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – pani M. Szaniawska – Jabłońska , pani A. Dąbska,
c) języków obcych – pani A. Panasiuk,
d) wychowania fizycznego – pani M. Suchań,
e) wychowawczego – pani M. Szaniawska - Jabłońska, pani A. Bartoszewska,
f) edukacji wczesnoszkolnej – pani W. Harasymiuk,
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g) zespołu wychowawczego szkoły podstawowej i gimnazjum – pani M. Szaniawska – Jabłońska, pani
A. Bartoszewska– dostarczenie sprawozdań z realizacji pracy zespołów (zał.6) do 10.02.16
8. Pedagoga – analiza i ocena planu pracy (zał.7) do 10.02.16
9. Lidera WDN – analiza i ocena planu doskonalenia nauczycieli (zał.8) do 10.02.16
10. Nauczyciela świetlicy i biblioteki – analiza i ocena pracy (zał.9) do 10.02.16
11. Pielęgniarkę szkolną – analiza i ocena realizacji zadań (forma opisowa w wersji elektronicznej) do
10.02.16
12. Pracownika bhp i zespół powypadkowy – analiza i ocena wypadków uczniowskich i
pracowniczych(zał. 10) do 10.02.16
13. Pedagoga – analiza i ocena realizacji zadań w ramach programów: Plan zmniejszania absencji
wśród uczniów Zespołu Szkół w Rudzie – Hucie , Szkolny program profilaktyczny , Program „Razem
bezpieczniej” , pomoc psychologiczno – pedagogiczna (forma opisowa) do 10.02.16
14. Opiekunów organizacji:
a) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej – pani M. Zabroń,
b) Samorząd Uczniowski Gimnazjum – pani A. Bąk,
c) Liga Ochrony Przyrody – pani Barbara Mikołajczyk , pani Renata Błach, pan R. Jokisz,
d) Klub Turystyki Rowerowej PTTK Ruda Team – pan K. Opas,
e) Uczniowski Klub Sportowy (sekcja zapaśnicza , piłki nożnej , siatkowej) – pan R. Czwaliński , pani M.
Suchań , pan Marek Tarnowski,
f) Gromada Harcerzy w ramach Hufca ZHP Chełm – A. Suszczyk,
g) CARITAS – pani A. Lewak– sprawozdania z działalności (zał.11) do 10.02.16
15. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań efektów kształcenia:
a) Sprawozdanie z diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci z oddziałów zerowych – pani M. Rękas
do 10.02.16
b) Sprawozdanie z diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej –
pani J. Wolan do 10.02.16
c) Sprawozdanie z wyników próbnych sprawdzianów w klasie szóstej szkoły podstawowej:
– język polski – pani A. Polak,
– matematyka – M. Szaniawska – Jabłońska ,
– język angielski – M. Zabroń (zał.12) do 10.02.16
d) Wyniki próbnych sprawdzianów z uwzględnieniem czynników środowiskowych – pani M.
Szaniawska - Jabłońska, pani M. Zabroń do 10.02.16
e) Opracowanie wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych:
– język polski – pani A. Bartoszewska ,
– matematyka – pani A. Tomaszewska ,
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– przedmioty przyrodnicze – pan R. Jokisz ,
– historia i wos – pan K. Opas ,
– język angielski –pani A. Panasiuk ,
– język niemiecki – pani A. Lewak(zał.13) do 10.02.16
f) Opracowanie wyników próbnych egzaminów z uwzględnieniem czynników środowiskowych –
pani A. Bąk, pani A. Panasiuk do 10.02.16
g) Opracowanie wyników klasyfikacji śródrocznej dla szkoły podstawowej i gimnazjum – pan R. Jokisz,
do 10.02.16
16. Koordynatora projektu edukacyjnego – pani A. Tomaszewska – sprawozdanie z realizacji zadań w
I semestrze (forma opisowa) do 10.02.16
17. Nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej –
sprawozdanie z realizacji udzielonej pomocy uczniom w I semestrze przesłać pani Joannie Prokop
(zał.14) do 10.02.16
18. Opiekuna zespołu wokalnego Rudziki pani K. Emerla – sprawozdanie z działalności zespołu w
formie opisowej do 10.02.16
19. Opiekuna do współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie, sprawozdanie
z realizacji programu wychowawczego szkoły podstawowej pani J. Czerniakiewicz – realizacja
zaplanowanych działań w formie opisowej do 10.02.16
20. Opiekuna gazetki szkolnej Skrybus, współpraca z Biblioteką Publiczną w Rudzie – Hucie , program
wychowawczy dla gimnazjum pani A. Bartoszewska – sprawozdanie z realizacji zaplanowanych
działań w formie opisowej do 10.02.16
21. Zespół do ewaluacji pracy szkoły – raport z ewaluacji zaplanowanych badań ( forma
przedstawiona przez zespół w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły) do 10.02.16
22. Rzecznika Praw Ucznia, współpraca z absolwentami gimnazjum pan R. Jokisz – sprawozdanie w
formie opisowej do 10.02.16
23. Wszyscy nauczyciele – sprawozdanie z doskonalenia zawodowego do przesłania pani Bożenie
Nowosad (zał.15) do 31.01.16.
24. Przewodniczących zespołów klasowych – sprawozdanie z realizacji pracy zespołu (zał.16) do
10.02.16
25. Nauczycieli przeprowadzających diagnozę na wstępie w klasach czwartych szkoły podstawowej
oraz w klasach pierwszych gimnazjum – analiza wyników z poszczególnych przedmiotów(zał.17) do
10.02.16
26. Logopedę szkolnego (pani M. Rękas) – analiza jakościowa i ilościowa pracy logopedy (forma
opisowa) do 10.02.16
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27. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie – Hucie pani A. Bąk – forma opisowa do
10.02.16
28. Organizacja wycieczek szkolnych w I semestrze, sprawozdanie komitetu badającego zasadność
upamiętnienia postaci dyrektora szkoły, pana Bronisława Asprasa, pani J. Wolan do 10.02.16
29. Współpraca z absolwentami szkoły podstawowej pani M. Szaniawska – Jabłońska do 10.02.16
30. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Rudzie – pani R. Błach do 10.02.16
31. Sprawozdanie z podjętych działań w związku z organizacją sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego
pani A. Lewak do 10.02.16
32. Współpraca z Parafią Rzymsko – Katolicką w Rudzie – Hucie – pani A. Tulikowska – Sawicka do
10.02.16
33. Sprawozdanie z działalności Szkolnego Ośrodka Kariery – pani A. Panasiuk do 10.02.16.
Załączniki nr 1 – 17 są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce ogłoszenia.
Wszystkie materiały opracowane w wersji elektronicznej i w papierowej (załącznik nr 4)powinny być
dostarczone na adres mailowy szkoły oraz do sekretariatu szkoły(wersje papierowe).
Wszystkie sprawozdania powinne zawierać szczegółowy opis działań i być złożone w terminach
wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.
W przypadku niedotrzymania terminów oraz opracowania sprawozdań w sposób niedokładny ,
ogólny nauczyciele zostaną zobowiązani do ich opracowania w czasie ferii zimowych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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