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INFORMACJA
z dnia 11 czerwca 2018 r.
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze
dla nauczycieli
Informuję, że 18 czerwca br. [poniedziałek] o godz. 14.20 rozpocznie się w auli szkolnej posiedzenie Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, które będzie dotyczyło przede wszystkim:


przedstawienia wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas II-III Gimnazjum nr 2 oraz klas I-II LO;



podjęcia uchwał związanych z klasyfikacją roczną i końcową uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 2 oraz klasyfikacją
roczną uczniów klas II Gimnazjum nr 2 i klas I-II LO;



informacjom związanym z organizacją zajęć w ostatnim tygodniu bieżącego roku szkolnego.
Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Zespołu oceny roczne z poszczególnych przedmiotów powinny zostać wpisane

do dziennika najpóźniej na 1 dzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. W związku z tym, że
w bieżącym roku szkolnym 15 czerwca (piątek) jest ostatnim dniem roboczym przed dniem zebrania Rady Pedagogicznej,
proszę ustalić wszystkim uczniom oceny roczne z przedmiotów i oceny zachowania do 15 czerwca (piątek)
włącznie i wpisanie najpóźniej w tym terminie ustalonych ocen w dzienniku z kategorią „ocena roczna”.
Wychowawców klas proszę, w uzgodnieniu z panem wicedyrektorem Hieronimem Maderem, o przygotowanie na dzień
18 czerwca formularzy list rankingowych oraz przygotowanie bazy danych do wydruku świadectw – proszę zwrócić uwagę
na uzupełnienie wpisów dotyczących osiągnięć uczniów, które mają być wpisane na świadectwie szkolnym.
Wychowawcy klas proszeni są o przygotowanie protokołu na zebranie Rady, wykorzystując narzędzie systemu Librus
- Narzędzia --> wydruki --> Podsumowanie klasyfikacji z opcjami, jak w przykładzie poniżej:

Uwaga: W przypadku, gdy w oddziale są uczniowie zwolnieni z wychowywania fizycznego lub języka angielskiego lub języka niemieckiego w pozycji „Uczniowie z oceną zwolniony z przedmiot[u/ów] w „okienku” proszę wybrać przedmioty, z których uczniowie
są zwolnieni w danym oddziale.

Wychowawców klas zobowiązuję także do zebrania w jednym dokumencie elektronicznym uzasadnień ocen niedostatecznych i przesłanie dokumentu do 19 czerwca br. na adres sylwiagawerda@gmail.com.
podpis i pieczątka
Dyrektora ZSO w Kamiennej Górze

