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I. Dyrektor  / Zastępca Dyrektora  - Nauczyciele 

1. Podstawową formą informowania nauczycieli przez dyrektora jest „Księga Zarządzeń”                         

( segregator ).  

2. Księga Zarządzeń znajduje się w pokoju nauczycielskim. 

3. Nauczyciele są zobowiązani do zapoznania się z zarządzeniami dyrektora. 

4. Zarządzenia oraz bieżące Decyzje i Komunikaty dyrektor szkoły przekazuje nauczycielom drogą 

elektroniczną lub z wykorzystaniem portalu „Librus”  

5.  Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania poczty elektronicznej w godzinach pracy :             

od 8-16 i kont na portalu „Librus”  

6. Informacje bieżące dotyczące organizacji imprez szkolnych, wycieczek, zawodów, konkursów, 

itp. są przekazywane zgodnie z zapisami w pkt. 4 oraz w razie potrzeby umieszczane na tablicy 

ogłoszeń w pokoju nauczycielskim – każdy nauczyciel zobowiązany jest do uwzględnienia w/w 

informacji w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej.  

7. Nauczyciele zobowiązani są do informowania pozostałych członków grona pedagogicznego o 

organizowanej imprezie szkolnej, zawodach, wycieczkach dydaktycznych, itp. (po 

wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją  szkoły). 

8. Wszystkie informacje o planowanym nadzorze pedagogicznym realizowanym przez dyrektora 

szkoły, zawarte są w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny  

9. Informacje o zastępstwach za nieobecnych nauczycieli umieszczone są w Librusie oraz Księdze 

Zastępstw. Zrealizowanie zastępstwa nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym  

10. Podczas narad Rady Pedagogicznej dyrektor przekazuje nauczycielom informacje o 

realizowanym nadzorze pedagogicznym  

11. Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania  Zastępcy Dyrektora szkoły o swojej 

nieobecności w danym dniu pracy do godziny 715 , ( jeżeli nieobecność jest nagła ) lub w dniu 

poprzedzającym dzień pracy.  

12. W przypadku planowanej nieobecności (np. urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad 

zdrowym dzieckiem), nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia o niej  Zastępcy 

Dyrektora Szkoły co najmniej trzy wcześniej. 

 

II. Dyrektor / Zastępca Dyrektora  - Uczniowie 

1. Informacje o pracy szkoły, planowanych imprezach, dotyczących wszystkich uczniów 

przekazywane są poprzez stronę internetową , portal Librus oraz tablice informacyjne na 

korytarzu szkolnym  

2. Krótkie informacje bieżące przekazywane są poprzez przewodniczących Samorządu 

Uczniowskiego . 

3. Kalendarz roku szkolnego zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły. 

4. Na początku roku szkolnego wychowawcy informują uczniów klas ósmych o wszystkich 

sprawach związanych z egzaminem ósmoklasisty . 

5. Procedury przeprowadzania egzaminu przekazują uczniom wychowawcy klas  

6. We wszystkich innych sprawach pierwszą instancją kontaktu dla ucznia jest wychowawca klasy. 
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III. Dyrektor / Zastępca Dyrektora  - Rodzice  

 

1. Dyrektor szkoły organizuje zebrania ( wywiadówki, konsultacje, warsztaty itp. ) dla ogółu 
rodziców w trakcie roku szkolnego.  

2. Dyrektor / Zastępca przekazuje rodzicom bieżące informacje poprzez portal „Librus”i tablice 
informacyjne w korytarzu szkolnym  

3. Dyrektor szkoły / Zastępca uczestniczy w zebraniu rodziców klasy ósmej , na którym zapoznaje 

z procedurami i warunkami  przeprowadzenia oraz organizacji egzaminu  

4. Dyrektor przyjmuje rodziców w ustalonych godzinach pracy  

 

IV. Wychowawcy - Rodzice 

1. Na początku każdego roku szkolnego podczas zebrania z rodzicami wychowawca: 

1.1. przedstawia Wewnątrzszkolny System Oceniania, 

1.2  przedstawia Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy  

1.3 przedstawia zasady wynikające z przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych  

1.3. sposób usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć reguluje stosowna 

procedura  

1.4 zapoznaje Rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych  

2. Na każdym zebraniu wychowawca omawia postępy w nauce uczniów. 

3. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o sytuacji szkolnej swojego dziecka podczas zebrań 

oraz konsultacji nauczycieli. 

 

V. Nauczyciele - Uczniowie 

 

1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel danego przedmiotu zapoznaje uczniów z  

1. Przedmiotowym Systemem Oceniania  

2. Sposób realizacji podstawy programowej wraz z omówieniem jej treści  

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr                             z dnia  28.08.2019r.   

 


