ZARZĄDZENIE NR 4.2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29
im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie: zebrania Rady Pedagogicznej w celu przedstawienia ogólnych wniosków
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora oraz informacji o działalności
szkoły w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
Działając na podstawie art. 69 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. 2020 poz. 910 z póź. zm. ) , § 11 a ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek (Dz.U.2020, poz. 493 ze zm.) zarządzam,
co następuje:
§1
Zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej (MS Teams, kanał ogólny, zespół: Nauczyciele) w dniu 1 lutego 2021 r.
o godz. 15:30.
§2
Zebranie Rady Pedagogicznej odbędzie się według następującego porządku:
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Informacje o działalności szkoły:
realizacja podstawy programowej,
realizacja innowacji pedagogicznych,
organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego,
praca świetlicy szkolnej,
praca pedagogów szkolnych (współpracy z Terenowym Komitetem Ochrony Praw
Dziecka, PPP-P, CIZ, Sądem rodzinnym, Zespołem Kuratorów – pedagodzy)
7. działania w ramach WDN,
8. praca biblioteki szkolnej,
9. praca pielęgniarki szkolnej,
10. terapia logopedyczna,
11. postępy w nauce i integracja z rówieśnikami uczniów z zespołem Aspergera
12. Szkolne Koło Caritas,
13. SIP,
14. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,
15. Samorząd Uczniowski,

16. Szkolny Klub PTTK,
17. TPD,
18. Szkolny Klubu Wolontariatu,
19. UNICEF,
20. OC,
21. MOPS
22. Projekt „Odkryj w sobie talent”
23. wyjścia ze sztandarem,
24. zajęcia rewalidacyjne,
25. praca komisji do spraw wypadków,
26. praca zespołów przedmiotowych (humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego,
twórczego, języków obcych, sportowego),
27. praca zespołu ds. osiągnięć wewnątrzszkolnych,
28. praca zespołu ds. osiągnięć zewnątrzszkolnych,
29. współpraca z Towarzystwem Patriotycznym „KRESY”,
30. współpraca z zagranicą,
31. podjęte działania dotyczące ochrony środowiska i ochrony czystego powietrza,
32. program „Aktywni Błękitni”,
33. praca komisji inwentaryzacyjnej,
34. osiągnięcia sportowe,
35. przeprowadzone imprezy, akcje ogólnoszkolne,
36. praca koordynatorów do spraw kultury.
III.
Sprawy różne.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(-) Iwona Nędzyńska-Mól
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 29
im. Królowej Jadwigi
w Częstochowie

