Zarządzenie nr 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32
z dnia 20.03.2020 roku

w sprawie: zwołania zebrania Rady Pedagogicznej – w trybie telekonferencji.
Na podstawie Art. 70 ust. 2 pkt.1) Dz.U.2018.0.996 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197
i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) oraz §11 a, ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020r. 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 Szkoły Podstawowej nr 32 Częstochowie w trybie
telekonferencji, na dzień 24 marca 2020 r. na godz. 13.30
§2
Tematem zebrania będzie:
1.Zaopiniowanie projektu arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2020/2021
2.Nowelizacja Statutu Szkoły i Szkolnego Systemu Oceniania
3.Organizacja zdalnego nauczania
§3
Głosowanie oraz procedura podjęcia uchwał odbędą się w następujący sposób:
1.
Każdy nauczyciel otrzyma propozycje przydziału zajęć na rok szkolny 2020/2021
oraz propozycję zmian w Szkolnym Systemie Oceniania poprzez pocztę mailową w okresie
do 23 marca 2020 r .
2.
Informacja dotycząca projektu arkusza zawierać będzie imię i nazwisko
nauczyciela, rodzaj proponowanych zajęć, ilość godzin nauczycielskich, wymiar etatu.
3.
Po zapoznaniu się z przesłanymi informacjami np. proponowanym przydziałem,
nauczyciel będzie mógł poprzez e-dziennik lub telefonicznie uzyskać dodatkowe
wyjaśnienia od dyrektora szkoły, o ile takie będą konieczne.
4.
W dniu 24 marca każdy nauczyciel dokona głosowania w trybie obiegowym
poprzez napisanie w treści wiadomości wysłanej do dyrektora szkoły następującej formuły
(w zależności od decyzji nauczyciela):
a)
„Pozytywnie opiniuję projekt arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2020/2021”

„Pozytywnie opiniuję nowelizację Szkolnego Systemu Oceniania”
lub
b)
„Negatywnie opiniuję projekt arkusza organizacyjnego szkoły na
2020/2021”

rok szkolny

„Negatywnie opiniuję nowelizację Szkolnego Systemu Oceniania”
lub
c)
„Wstrzymuję się od głosu w sprawie zaopiniowania projektu organizacji roku
szkolnego 2020/2021”.
„Wstrzymuję się od głosu w sprawie zaopiniowania nowelizacji Szkolnego Systemu
Oceniania”
5.
Dyrektor szkoły, po zakończonym głosowaniu w terminie, o którym mowa wyżej
sporządza notatkę z przeprowadzonego głosowania ujmując liczbę osób uczestniczących w
głosowaniu.
6.
W czasie prowadzonej telekonferencji z nauczycielami dyrektor szkoły zapozna
członków rady z wynikami głosowania, rada pedagogiczna podejmie 2 uchwały.
7.
Z przeprowadzonej telekonferencji sporządzony zostanie przez protokolanta rady
protokół.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie
dr Małgorzata Bokwa

