
	  
	  

Pozytywna Szkoła Podstawowa  
Im. Arkadiusza Arama Rybickiego 

w Gdańsku 
ul. Azaliowa 18; 80-177 GDAŃSK 

ZARZĄDZENIE  
DYREKTORA SZKOŁY 

NR  10/2017 

z dnia 16 czerwca 2017 roku 

dotyczy: zwołania posiedzenia rady pedagogicznej 

	  

Działając na podstawie: 
- art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 

z późn.zm.) 
- par. 16 ust. 8 statutu szkoły 

zarządzam co następuje: 
§1 

Zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w budynku szkoły. 
§2 

Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Powitanie zebranych i przyjęcie porządku obrad RP. 
3. Zatwierdzenie protokołu RP z dnia 24 maja 2017r. 
4. Zatwierdzenie protokołu RP z dnia 13 czerwca 2017r. 
5. Wyrażenie opinii w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole przedstawiony przez nauczyciela 

lub zespół nauczycieli programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania. 
6. Wyrażenie opinii w sprawie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów 

ćwiczeniowych. 
7. Sprawozdanie Przewodniczącej RR z funkcjonowania Rady Rodziców (przygotowuje prezydium 

RR). 
8. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017. 
9. Ustalenie wyników nadzoru pedagogicznego w ramach sprawowanego przez dyrektora szkoły 

nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły. 
10. Sprawozdanie z funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego (przygotowuje opiekun samorządu 

uczniowskiego: Mariusz Szpejewski). 
11. Stan bezpieczeństwa w szkole w roku szkolnym 2016/2017 (przygotowuje: Aleksandra 

Leszczyńska). 
12. Sprawozdanie higienistki szkolnej. 
13. Sprawozdanie z funkcjonowania świetlicy szkolnej (przygotowują: Anna Olkowska). 
14. Sprawozdanie psychologa z udzielanej pomocy pedagogiczno-psychologicznej (przygotowuje: 

Katarzyna Mówińska-Jakubowska). 
15. Sprawozdanie pedagoga z udzielanej pomocy pedagogiczno-psychologicznej (przygotowuje: 

Agnieszka Kornacka). 
16. Sprawozdanie logopedy z udzielanej pomocy pedagogiczno-psychologicznej (przygotowuje: 

Alicja Hołubicka). 
17. Sprawozdanie zespołu ds. sportu i promocji zdrowia (przygotowuje: Marcin Garsztka). 
18. Sprawozdanie zespołu matematyczno-przyrodniczego (przygotowuje: Katarzyna Bojanowska). 
19. Sprawozdanie zespołu humanistycznego (przygotowuje: Agnieszka Matyniak). 
20. Sprawozdanie zespołu ds. artystycznych (przygotowuje: Marcin Bildziuk). 



	  
21. Sprawozdanie zespołu językowego (przygotowuje: Jacek Stopczyński). 
22. Sprawozdanie zespołu oddziałów przedszkolnych (przygotowuje: Anna Kowalczyk). 
23. Sprawozdanie zespołu klas pierwszych (przygotowuje: Paulina Kufel). 
24. Sprawozdanie zespołu klas drugich (przygotowuje: Anetta Bartoszyńska). 
25. Sprawozdanie zespołu klas trzecich (przygotowuje: Marlena Tulińska). 
26. Sprawozdanie i analiza wyników sprawdzianu po klasie trzeciej (przygotowuje: Anna 

Walkowska). 
27. Sprawozdanie zespołu ds. diagnozy (przygotowuje: Monika Stepnowska). 
28. Sprawozdanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej (przygotowuje: Beata Wilczyńska). 
29. Sprawozdanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (przygotowuje: Katarzyna 

Mówińska-Jakubowska). 
30. Analiza realizacji programu wychowawczego w roku szkolnym 2016/2017 (przygotowuje: 

Jolanta Dykas-Klisz). 
31. Analiza realizacji szkolnego programu profilaktycznego w roku szkolnym 2016/2017 

(przygotowuje: Jolanta Dykas-Klisz). 
32. Analiza realizacji planu pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 (przygotowuje: Alicja 

Chachulska). 
33. Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 (przygotowuje: Jolanta Dykas-Klisz). 
34. Monitoring realizacji podstawy programowe w roku szkolnym 2016/2017. 
35. Analiza i ocena efektów kształcenia w roku szkolnym 2016/2017. 
36. Sprawy różne 

§3 
Obecność nauczycieli zatrudnionych w szkole jest obowiązkowa. 

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w księdze zarządzeń. 
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