
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 5/18/19 

z dnia 3 września 2018r.  

w sprawie: obowiązków wychowawców i nauczycieli w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku   

 

Działając na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 44b ust. 8,9 

( Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) 

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE: 

§1 

1. Zobowiązuję wychowawców klas do: 

a. przypomnienia uczniom zapisów Statutu Szkoły dotyczących  ich praw 

i obowiązków, a w szczególności zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania 

zajęć szkolnych,  

b. poinformowania uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz 

kryteriach oceniania zachowania,  

c. poinformowania uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie otrzymania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

d. poinformowania rodziców o warunkach i sposobach przekazywania im 

informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz 

o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

e. poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobie udostępniania im 

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia, 

f. poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobie udostępniania im 

dokumentacji dotyczącej oceniania np. z egzaminów klasyfikacyjnych, 

poprawkowych i innych, 

g. zapoznania uczniów z punktowym systemem oceniania zachowania, jako 

narzędziem pomocnym wychowawcy do ustalenia oceny zachowania 

kl. IV-VIII, 

h. zapoznania rodziców z zapisami Statutu Szkoły, Programem Wychowawczo-

profilaktycznym,  

i. systematycznego prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasy w tym 

dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2. Zobowiązuję nauczycieli do: 

a. poinformowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych 

niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ( w tym języka niemieckiego), wynikających z realizowanego 

przez siebie programu, 

b. poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, 



c. poinformowania uczniów i ich rodziców o sposobie udostępniania im 

sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia, 

d. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ( w tym 

języka niemieckiego), 

e. systematycznego prowadzenia dokumentacji nauczyciela, w tym dokumentacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 

3. Zobowiązuję wychowawców i nauczycieli do dokonania odpowiednich wpisów we 

właściwych dokumentach potwierdzających wykonanie ww. zobowiązań. 

 

§2 

Traci moc zarządzenie dyrektora szkoły nr 2 z dnia 1 września 2017r. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 


