
DSZ.021.2.1.2023 

Komunikat nr 1/2023 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 20 stycznia 2023 r. 

w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej  

 

Na podstawie art. 68 ust. 1i art. 69, 70 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

 

informuję, że w dniach  1 lutego i 7lutego 2023 r. o godz. 16.00 odbędą się posiedzenia 

Rady Pedagogicznej: rada klasyfikacyjna (w salach wyznaczonych przez właściwych 

Wicedyrektorów) i rada plenarna (w dużej sali gimnastycznej).  

Obecność wszystkich Członków Rady jest obowiązkowa. 

 

Przypominam, że: 

a) Dzień 13 stycznia 2023 r. był ostatecznym terminem wystawienia ocen 

śródrocznych z poszczególnych przedmiotów. 

b) Do dnia 1 lutego (do środy) godz. 12.00 należy: 

- złożyć do właściwych Wicedyrektorów sprawozdania z pracy w I semestrze 

roku szkolnego 2022/2023: 

 zespołów przedmiotowych,  

 zespołów zadaniowych, 

 świetlicy, pedagogów, psychologa, logopedy, bibliotekarzy, 

 cząstkowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, 

 „Teczki pomocy psychologiczno-pedagogicznej” wychowawców do 

pokoju nr 115. 

Proszę, aby sprawozdania były krótkie, zwięzłe i rzeczowe, zawierały wnioski (max. do 

dwóch stron A4, druk dwustronny). 

UWAGA! Arkusze analizy pracy własnej wyjątkowo za okres: 01.09.2022 -

31.12.2022. Kolejne „samochwałki” będą przedstawiać Państwo raz w roku 

do dnia 15 stycznia.  

- uzupełnić dzienniki zajęć lekcyjnych. Weryfikacji i kontroli poddam m.in. 

wpisy w rubryce „Wydarzenia”, „Zajęcia z Wychowawcą”, zwłaszcza pod kątem 

potwierdzenia realizacji działań, o które prosiłam Państwa w I semestrze 

2022/2023, a które wynikały z rekomendacji UML, LKO oraz własnych, a także 

potwierdzających realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego (cel, 

efekt).  

c) Wychowawcy klas przyjdą na radę klasyfikacyjną z ustalonymi, w porozumieniu 

z innymi nauczycielami, ocenami zachowania uczniów.  

d) Kolejność przedstawiania sprawozdań klasyfikacyjnych Wychowawcy klas 

ustalą z właściwym Wicedyrektorem Szkoły przed planowanym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. Dopuszczam zmianę godziny rady klasyfikacyjnej o pół 

(tj. 15.30 lub 16.30), po ustaleniach z właściwym Wicedyrektorem.  

e) Zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy rozdziału 3a 

ustawy   dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) 



oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 

w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych ((Dz. U. z 2019 r. poz. 373). 

Planowany porządek obrad w dniu 1 lutego 2023 r. 

 

Klasyfikacja klas 0, I, II – p. wicedyrektor Justyna Wiśniewska 

Klasyfikacja klas IV, następnie III – p. wicedyrektor Agnieszka Grochowska 

Klasyfikacja klas V, VI – p. wicedyrektor Agnieszka Tkaczyk 

Klasyfikacja klas VII i VIII – p. wicedyrektor Małgorzata Banach 

 

Porządek obrad w dniu 7 lutego 2023 r: 

 

1. Powitanie zebranych. 

2. Powołanie protokolanta. 

3. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej. 

5. Przedstawienie wyników klasyfikacji semestralnej. 

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

7. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej– uchwała nr 1/2023 (stanowiąca). 

8. Przedstawienie sprawozdań z pracy w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 

zespołów przedmiotowych, klasowo-wychowawczych, zadaniowych, świetlicy, 

pedagogów, psychologa, logopedy, bibliotekarzy. 

9. Przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w I semestrze 

roku szkolnego 2022/2023. 

10. Zaopiniowanie zmian w planie zajęć edukacyjnych od II semestru roku szkolnego 

2021/2022 – uchwała nr 2/2023 (opiniująca). 

11. Sprawy różne. 

12. Przedstawienie ew. wniosków przez Członków Rady Pedagogicznej.  

13. Zamknięcie obrad. 

 

 

  


