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NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY

KONTROLA NAD KAŻDYM OBSZAREM PRACY SZKOŁY
w numerze
Wywiad
O demoralizacji ucznia trzeba
poinformować policję lub sąd rodzinny 4
Kadry
Negatywna ocena dorobku
nie skutkuje utratą pracy
Pensji urlopowej nie wypracowuje
się przez cały rok

6
6

Dokumentacja
Księga arkuszy ocen zawiera wszystkie
wykazy bez podziału na klasy
7
Skreślenie z listy uczniów następuje
z dniem wydania decyzji
7
Współpraca z organami szkoły
Szczegóły klasyfikacji rocznej
określa statut szkoły

8

Współpraca z organami zewnętrznymi
Od dyrektora zależy, czy na udział
w manifestacji udzieli wolnego
9
Zatrudniając na zlecenie opiekuna
kolonii, należy opłacić składki
9
Kontrole
Monitorowanie realizacji podstawy
programowej obejmuje przedmioty
rozszerzone i uzupełniające
10
Szkoła powinna wypracować
własny system kontroli bhp
10
Finanse
Dodatek motywacyjny dla nauczyciela
wypłaca się także za okres wakacji11
Zapomogę uznaje się za przyznaną,
nawet jeśli konto jest zajęte
11
Bezpieczeństwo
Dyrektor odpowiada za
bezpieczeństwo uczniów
wychodzących ze szkoły 
Nauczyciele wspomagający
mogą zamiennie prowadzić
zajęcia w klasach I–III

12
12

Nauczyciele podlegać będą nowym
wymaganiom kwalifikacyjnym
Od 1 września 2015 r. wymagania kwalifikacyjne zostaną
dostosowane do zmienionych standardów kształcenia nauczycieli.
Zgodnie z nimi m.in. nauczyciele gimnazjów będą musieli
legitymować się ukończeniem studiów drugiego stopnia.
Najważniejszą zmianą wynikającą
z nowelizacji rozporządzenia w sprawie
szczegółowych kwalifikacji nauczycieli
jest dostosowanie wymagań kwalifikacyjnych do obowiązujących przepisów rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa
wyższego z 17 stycznia 2012 r. Zgodnie
z nim kształcenie na studiach pierwszego
stopnia obejmuje wyłącznie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
w przedszkolach i szkołach podstawowych,
a na studiach drugiego stopnia i jednoli

tych magisterskich – do pracy we wszystkich typach szkół i placówek.
W roku akademickim 2014/2015
pierwsi absolwenci ukończą studia pierwszego stopnia realizowane na podstawie
nowych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela. Dlatego też zachodzi potrzeba
dostosowania wymogów kwalifikacyjnych do zakresu kształcenia realizowanego w systemie szkolnictwa wyższego.
Ciąg dalszy na str. 2

Do 770 zł otrzymają uczniowie
na pomoce naukowe
Uczniowie spełniający określone wymagania będą mogli ubiegać
się w roku szkolnym 2015/2016 o dofinansowanie do pomocy
naukowych w wysokości od 175 do 770 zł na osobę.
Dofinansowanie w ramach programu
„Wyprawka szkolna 2015/2016” będzie
przysługiwać uczniom:
1) którzy w roku szkolnym 2015/2016
będą uczyć się w klasie III szkoły
podstawowej, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz w klasie IV technikum,


2) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 UoSO:
zz słabowidzącym,
zz niesłyszącym,
zz słabosłyszącym,
zz z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim,
Ciąg dalszy na str. 3

W NASTĘPNYCH NUMERACH:
Ochrona terenu szkoły – zasady współpracy ze strażą miejską
Wakacyjne dyżury pracowników szkoły – zasady przydzielania
Ochrona danych osobowych w pracy psychologa i pedagoga szkolnego

