Zarządzenie Nr 36/2021
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3
„Pietrasze” w Białymstoku
w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej
z dnia 19.10.2021r.
Zwołuję na dzień 19.10.2021r. na godzinę 16.30 w systemie on-line
posiedzenie Rady Pedagogicznej z następującym porządkiem:
1. Droga służbowa skarg i wniosków.
2. Jak ważne jest powiadomienie szkoły o zachorowaniu ucznia na COVID19?
3. Obowiązek każdego nauczyciela do zgłoszenia dyrektorowi każdych zajęć
pozalekcyjnych.
4. Tworzenie prawa w szkole.
5. Zatwierdzenie poprawek i tekstu jednolitego „Punktowych zasad oceniania
z zachowania”
6. Sprawy różne.
AD1. Droga służbowa skarg i wniosków. Nauczyciel musi każdemu uczniowi i
każdemu rodzicowi przypomnieć, iż wszelakie sprawy i problemy załatwiamy w
klasie z jego wychowawcą i nauczycielami uczącymi. Później, jeżeli nie
jesteśmy "zadowoleni", idziemy służb psychologiczno-pedagogicznych i na
końcu w szkole do zastępców dyrektora i dyrektora. Jeżeli wyczerpiemy te
możliwości, skarżymy do Prezydenta czy Kuratora.
AD2. Zachorowania na COVID-19. Każdy wychowawca klasy musi wiedzieć o
kwarantannie lub bezpośrednim zachorowaniu swego ucznia. I to natychmiast,
gdy takie zdarzenie nastąpi. Ten fakt (wiadomość) musi być także natychmiast
przesłany do dyrektora szkoły.
AD3. Wszyscy nauczyciele, w dogodnym dla siebie momencie, zgłaszają się do
dyrektora szkoły z celem uzupełnienia informacji o wszelakich zajęciach
pozalekcyjnych z kreatywnymi włącznie. Minęło 1,5 miesiąca nauki, a my nie
możemy zamknąć tak prostego tematu.
AD4. Prawo w szkole. Od jego tworzenia jest Dyrektor Szkoły. Od uchwalania Rada Pedagogiczna. Czasami potrzebne są konsultacje z Radą Rodziców, a
nawet z Samorządem Uczniowskim. Zarówno uchwała Rady Pedagogicznej jak
i zarządzenie Dyrektora Szkoły podlegają wykonalności przez wszystkie
podmioty szkoły. Żaden pracownik szkoły nie może zasłaniać się np. ja nie
głosowałam za tą uchwałą, więc ona mnie nie obowiązuje!
AD5. Poprawki do „Punktowego systemu oceniania z zachowania w ZSOMS Nr
3 „Pietrasze” w Białymstoku”:
1. Na starcie uczeń klas 4-8 otrzymuje tylko jeden raz 150 punktów (było
100).
2. Punkty zdobyte w pierwszym semestrze przechodzą na drugi semestr, stąd
ocena z zachowania będzie z całego roku.

3. Zwiększono punkty za tytuł finalisty i laureata konkursu przedmiotowego
do 20 i 30 pkt.; dopisano D7.3 za 3 pkt.; D9 za 2 pkt.; D13 za wpłaty na
fundusze Rady Rodziców; zwiększono punktację za D14 do 4 pkt.;
dopisano punkty ujemne U15 rozliczenia z biblioteką; dopisano -2pkt. z
ostrzeżeniem za brak maseczki pierwszy raz oraz dopisano punkty ujemne
za brak badań lekarskich w klasach sportowych na dzień 2 września i na
dzień d poniedziałku lutego.
Aneks i tekst jednolity jako poprawka do Statutu został prze RP przyjęty
jednogłośnie.
W Rozdziale VI Statutu w §80 Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania w punkcie
11 Zasady oceniania zachowania skreśla się podpunkty a-f i wprowadza się
Punktowy system oceniania zachowania w ZSOMS Nr 3 „Pietrasze” w
Białymstoku” z dniem 1.09.2021r. wraz z poprawkami zatwierdzonymi przez
RP po konsultacjach z Radą Rodziców od 19.10.2021r.
AD6.
a) Czy dyrektor ma prawo wpisywania uwag do dziennika lekcyjnego?
b) Jak mają się uwagi wpisywane przez dyrektora szkoły do dziennika
lekcyjnego do opisowej oceny z zachowania w klasach młodszych?
c) Jeżeli w drodze do szkoły maseczka uległa uszkodzeniu (ją pokazujemy),
na portierni dostaniemy w zamian maseczkę nową bez żadnych skutków.
Jeżeli po drodze maseczką się zgubiła, to oznacza kłamstwo!
d) Dlaczego za maseczkę ściga tylko dyrektor? Nauczyciele w szkole nic nie
widzą?
e) 9 listopada 2021r. o godzinie 11.00 na trasie narciarskiej w Lesie Pietrasze
odbędzie się V BIEG NIEPODLEGŁOŚCI organizowany przez Komendę
Wojewódzką Policji, Nadleśnictwo Dojlidy i ZSOMS Nr 3 „Pietrasze” w
Białymstoku. Udział w tych zawodach jest sprawdzianem dla wszystkich
klas sportowych szkoły (jako obowiązkowy).
f) Szkoła ma problemy z organizowaniem (najczęściej płatnych) zastępstw za
nieobecnych nauczycieli. Od tej chwili nauczyciele odmawiający zastępstw
będą odnotowywani w uwagach z nadzoru pedagogicznego dyrektora
szkoły.

