
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 2/2012/2013 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kowali  
z dnia 04.września 2012r. 

1. Pierwsze spotkania wychowawców z rodzicami  muszą się odbyć do 10 września 2012r    

Na tych spotkaniach :  

 zostaną wybrane Klasowe Rady Rodziców oraz w głosowaniu tajnym przedstawiciele do Rady 

Rodziców . Wychowawcy dostarczą wykazy doz sekretariatu szkoły,  

 Rodzice zostaną poinformowani o najważniejszych zmianach w prawie oświatowym, zostaną   

zapoznani z zasadami organizacji pracy placówki oraz z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Oceniania,  

 rodzice zostaną zapoznani z możliwościami uzyskania pomocy materialnej oraz 

psychologiczno – pedagogicznej w szkole oraz z pomocy logopedy   

2. Przypominam wszystkim nauczycielom, że w dziennikach zajęć należy wpisać numer 

realizowanego programu nauczania, wymienionego w szkolnym zestawie programów 

nauczania.  

3. Wychowawcy klas szóstych sprawdzą dane ucznia zapisane w księdze dzieci / obowiązkowo 

PESEL/  ze względu na  konieczność przekazania danych do „HERMESA”  - sprawdzian..  

4. Informuję, że składka ubezpieczeniowa dla uczniów wynosi 35 zł . Wszystkich wychowawców 

zobowiązuję do zebrania składek w terminie do 20 września 2012r. W przypadku 

ubezpieczenia wszystkich uczniów 10% ogólnej ich liczby otrzyma ubezpieczenie za darmo. 

Wnioski w tej sprawie wychowawcy złożą do Dyrekcji. Prowizja z ubezpieczenia zostanie 

wykorzystana na zakup niezbędnego wyposażenia dla szkoły.  

5. Informuję, że w roku szkolnym 2012/2013 o pomocy materialnej decyduje Komisja ds. pomocy 

materialnej w składzie:  

 Joanna Kutkowska.(wicedyrektor) – Przewodnicząca  

 Grażyna Grudzień  – pedagog szkolny  

 Ewa Chodurek.  

 Alicja Krakowiak 

6. Zobowiązuję nauczycieli odbywających staż do złożenia stosownych dokumentów /wnioski, 

plany rozwoju./  w terminie do 15 września 2012r.  

7. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli dyżurnych do przestrzegania zasad pełnienia dyżuru, 

wymienionych w załączniku do Statutu Szkoły zgodnie z harmonogramem. (tablica 

informacyjna w pokoju nauczycielskim).  

8. Przypominam, że nauczyciele zbierający jakiekolwiek składki od uczniów (ubezpieczenie, 

podręczniki, na radę rodziców, składki klasowe) mają obowiązek prowadzić odpowiednią 

dokumentację w tym zakresie – listę wpłat z podpisem ucznia, rozliczenie wydania składek.  

9. Proszę wszystkich opiekunów pracowni o sprawdzenie zgodności zapisów w zeszytach 

inwentaryzacyjnych ze stanem faktycznym. Wszelkie uwagi w tym zakresie proszę zgłaszać 

w terminie do 21 września 2012r. do sekretariatu szkoły.  


