
ZARZĄDZENIE nr 8/2017 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 

z dnia 1 września 2017r. 

       Na podstawie art. 68 ust.2 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U z 2017r. poz. 59 z późn. zm) zarządzam co następuje:  

1. Zobowiązuję wychowawców: 

a) do przypomnienia do dnia 8 września br. uczniom zapisów Statutu Szkoły 
dotyczących ich praw i obowiązków, przypomnienia im zapisów Koncepcji Pracy 
Zespołu, a w szczególności, że: 

- w związku z obowiązkiem zapewnienia im przez Szkołę opieki i bezpieczeństwa w 
czasie trwania zajęć szkolnych uczniom nie wolno opuszczać terenu Szkoły 
wyznaczonego ogrodzeniem, 

- obowiązku noszenia mundurka szkolnego (regulamin noszenia jednolitego stroju) 
oraz zmiennego obuwia w wyznaczonym czasie, 

- zasad korzystania z szafek szkolnych, obiadów, świetlicy, 

b) zdiagnozowaniu potrzeb uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych do  

8 września br. 

c) do  uzupełnienia dzienników lekcyjnych na rok szkolny 2017/2018 do  

11 września br. w zakresie list klasowych i przedmiotów oraz do 21 września br. w 
zakresie danych osobowych, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, 

d) klas I do złożenia arkuszy ocen w terminie do 13 września br. Arkusze należy 
pobrać w sekretariacie 

e) zdiagnozowaniu potrzeb rodziców i uczniów w zakresie nauczania etyki do 8 
września br. 

Przypominam wychowawcom, że w arkuszach ocen, oceny z zajęć edukacyjnych 
ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym 
brzmieniu. 

Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym 
przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz 
adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy zamieszkania, 
jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia. 

W naszej placówce wpisujemy ręcznie nazwiska i imiona uczniów w kolejności 
alfabetycznej najpierw dziewczęta (kolor zielony) następnie chłopcy (kolor czarny) 



Również na liście zbiorczej dołączonej do arkuszy wpisujemy dwa imiona, 
wychowawca zakłada arkusz ocen w klasie 1 oraz  nowy arkusz gdy uczeń zostaje 
do naszej szkoły przeniesiony. 

W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę odnotowuje się obecność 
uczniów na zajęciach lekcyjnych, a także liczbę godzin usprawiedliwionych i 
nieusprawiedliwionych nieobecności na tych zajęciach oraz wpisuje się tematy 
prowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny bieżące, śródroczne i roczne.  

 

Kolejność wpisów przedmiotów w dzienniku lekcyjnym 

I etap – edukacja wczesnoszkolna (kl.2a,3a,3b – stara podstawa) 
1. edukacja polonistyczna 
2. j. angielski 
3. edukacja muzyczna 
4. edukacja plastyczna 
5. edukacja społeczna 
6. edukacja przyrodnicza 
7. edukacja matematyczna 
8. zajęcia komputerowe 
9. zajęcia techniczne 
10. wychowanie fizyczne 
11. religia 

 
 
 etap – edukacja wczesnoszkolna (kl.1a,1b nowa podstawa) 

1. edukacja polonistyczna 
2. edukacja matematyczna 
3. edukacja społeczna 
4. edukacja przyrodnicza 
5. edukacja plastyczna 
6. edukacja techniczna 
7. edukacja informatyczna 
8. edukacja muzyczna 
9. wych. fizyczne 
10. j. angielski 
11. religia 

 
II etap (kl.5a,5b,6a – stara podstawa) 

1. j. polski ( 2 strony) 
2. j, angielski ( 2 strony) 
3. muzyka ( 1 strona) 
4. plastyka ( 1 strona) 



5. historia i społeczeństwo ( 1 strona) 
6. przyroda ( 1 strona) 
7. matematyka ( 2 strony) 
8. zajęcia komputerowe ( 1 strona) 
9. zajęcia techniczne ( 1 strona) 
10. wychowanie fizyczne ( 1 strona) 
11. religia (2 strony) 

 
II etap (kl.4a,4b nowa podstawa) 

1. j. polski 
2. j. angielskie 
3. muzyka 
4. plastyka 
5. historia 
6. przyroda 
7. matematyka 
8. informatyka 
9. technika 
10. wychowanie fizyczne 
11. religia 

 
II etap (kl.7a,7b nowa podstawa) 

1. j. polski 
2. j. angielskie 
3. j. niemiecki 
4. muzyka 
5. plastyka 
6. historia 
7. geografia 
8. biologia 
9. chemia 
10. fizyka 
11. matematyka 
12. informatyka 
13. wychowanie fizyczne 
14. religia 

 
 
      f) do opracowania klasowych planów pracy wychowawczej do 11 września br.  
       uwzględniając założenia Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 
      g) do dostarczenia w terminie do 21 września br. planów organizacji wycieczek    

    szkolnych. Zasady organizacji wycieczek określa regulamin wycieczek. 
   h) do poinformowania rodziców oraz uczniów o warunkach i sposobie oraz  

        kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  



        przewidywana roczna oceny klasyfikacyjnej zachowania do 19 września br. i    
        udokumentowanie tego odpowiednimi zapisami w dzienniku lekcyjnym 
        i) do przekazania rodzicom ogólnych informacji o: 
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych w klasie programów 
nauczania z poszczególnych przedmiotów ( dziennik internetowy) 
- sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej i udokumentowanie tego odpowiednimi zapisami w dzienniku 
lekcyjnym do 21 września br. 
         j) wypełnienie danych w aktualnych Kartach Informacyjnych Uczniów ( dla  
         uczniów wszystkich klas) do 21 września br. 
 

2. Zobowiązuje nauczycieli do: 
        a) poinformowania uczniów o: 

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez 
siebie programu nauczania ( dziennik internetowy) 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  
       b) przygotowania rozkładów materiału z poszczególnych przedmiotów, wymagań  
          edukacyjnych, aktualnych programów do 11 września 2017r. 
       c) do przestrzegania zasad pełnienia dyżuru zgodnie z regulaminem 
          dyżurów, 
       d)śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na edukacyjnych stronach     
          internetowych w szczególności www.edukacja.rybnik.eu oraz    
          www.kuratorium.katowice.pl 
 

3. Zobowiązuję zespoły przedmiotowe  do ustalenia terminarza spotkań zespołu 
oraz planu pracy w formie tabelarycznej (minimum dwa spotkania w półroczu) 
oraz celów obserwacji lekcji do 11 września br. 

4. Zobowiązuje zespoły problemowo – zadaniowe do ustalenia planu pracy w 
formie tabelarycznej do 11 września br. 

5. Zobowiązuje wszystkich opiekunów zajęć pozalekcyjnych, organizacji i kółek 
do utworzenia w formie tabelarycznej planów pracy do 11 września br. 

6. Upoważniam wszystkich członków Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 4 w Rybniku do dokonywania sprostowań błędów i 
oczywistych pomyłek dokonanych przez nich w dokumentacji przebiegu 
nauczania i działalności wychowawczej: sprostowania błędu przez skreślenie 
kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad 
skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu. 



 
Termin konferencji zatwierdzającej plany ustalam na dzień 
12 września 2017r. 
Spotkanie ogólne z rodzicami na dzień 19 września 2017r. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


