Informacje dla nauczycieli

11 XI 2017

Wszystkich nauczycieli rozpoczynających zmianę pierwszą proszę o spotkanie 15
minut przed lekcjami w celu bliższego poznania się i usprawnienia komunikacji w
pokoju nauczycielskim.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Nauczycieli, którzy przygotowują
uroczystości, akademie, apele, wyjazdy do teatru, na spektakle i inne oraz Msze
święte o pisanie krótkich sprawozdao, które będą umieszczane na stronie
internetowej szkoły, w kronice, na facebooku, oraz w biuletynie parafialnym.
Sprawozdania proszę przysyład na adres: halinazur.hz@gmail.com nie póżniej jak w
poniedziałek wieczór.
1. 11 XI w kaplicy odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległosci
Polski. Proszę o wyjście kilka minut wcześniej aby rozpocząd punktualnie o
godzinie 11:00am i dla drugiej zmiany o 12:30pm. Akademię przygotowały p.
Anna Zawisza, p. Lidia Skowron, p. Marzena Woźniak i p. Wiola Łyś. Do kaplicy
uczniowie nie biorą plecaków.
2. 18 XI - wyjazd na spektakl p. Agaty Paleczny klas 1-4 Proszę nauczycieli
poszczególnych klas o podanie dokładnej liczby dzieci, pozbieranie pozwoleo na
wyjazd oraz uiszczenie należności do biura szkoły. Przed wyjazdem bardzo proszę
sprawdzid obecnośd. Z każdej klasy nauczyciele dobierają rodziców do pomocy.
3. W najbliższą niedzielę 12 XI zapraszamy wszystkich rodziców, nauczycieli i dzieci
na Mszę świętą o godzinie 10:15, która będzie odprawiona za wszystkich
zmarłych z naszych rodzin wypisanych w intencjach złożonych przez dzieci.
4. Proszę wszystkich nauczycieli aby sprawdzili czy mają wypełnione formy
dotyczące zdrowia dzieci oraz zgodę na fotografowanie i umieszczanie zdjęd z
uroczystości. Jeżeli nie proszę to zrobid do kooca listopada. W dzienniku
zaznaczyd dzieci, które mają problemy zdrowotne oraz brak zgody rodzica na
publikację zdjęd.
5. Ustalono, że każdy pracownik szkoły który otrzymuje wynagrodzenie za pracę
musi podpisad listę obecności. Jeżeli ma zastępstwo, wpisuje się w miejscu osoby
nieobecnej. Tak samo jeżeli wyjeżdża z dziedmi na wycieczki, spektakle, i inne.

6. 16 grudnia planujemy Świąteczny koncert kolęd. Proponuję wpisanie na listę
każdej klasy z tytułem kolędy w ten sposób zapewnimy sobie różnorodnośd.
Dzieci będą miały mozliwośd poznania większej ilości polskich kolęd i pastorałek.
7. Wszystkim nauczycielom, którzy dołożyli starao do ubogacenia Mszy świętej za
dusze naszych bliskich zmarłych w ubiegłą sobotę składam serdeczne
podziękowanie i Bóg zapład.
8. Pani Danucie Szkutnik dziękuję za zaproszenie na lekcję z opracowaniem lektury
inaczej. W bardzo interesujący sposób wprowadziła dzieci w świat książki.
Udowodniła, że przeczytanie lektury stało się przyjemnością.
9. Pozostało jeszcze kilku nauczycieli, którzy nie oddali swego rozkładu pracy na
miesiąc listopad. Bardzo proszę o zwrócenie do dnia 11 listopada.

Serdeczne życzenia imieninowe i urodzinowe dla wszystkich, którzy obchodzą je w
miesiącu listopadzie
Tabela dyżurów znajduje sie w załączniku wraz z formą o zdrowiu dziecka
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