
Uchwała nr 1/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3  

W Rogowie Opolskim  z dnia 30 sierpnia 2021r. 

                w sprawie zaopiniowania  planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 

 
 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), uchwala się roczny plan pracy szkoły na 

rok szkolny 2021/2022. 

§ 1 

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022, pozytywnie zaopiniowany przez radę 

rodziców, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 

……………………………………………………………………………………………….. 

Uchwała nr 2/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3  

W Rogowie Opolskim  z dnia 28 września 2021r. 

w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego                            

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim 

 

Na podstawie art.26, 84 ust. 2 pkt. 1, ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia   14 

lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego  dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 

z 2017r. poz. 356) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się  pozytywną opinię w sprawie  Programu Wychowawczo – Profilaktycznego                            

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim                                                              

w roku szkolnym 2021/2022 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uchwała  Rady Pedagogicznej  nr 3/2021/2022 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim z dnia 28 września 2021r. 

w sprawie zaopiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego                               

w  roku szkolnym 2021/2022 

 

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 

2018 r.  w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1675) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1 

Wyraża się  pozytywną opinię w sprawie  Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego   w roku szkolnym 2021/2021 

 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Uchwała nr 4/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 

W Rogowie Opolskim  z dnia 28 września 2021r. 

w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć                                                

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. 

Na podstawie § 5. ust.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1603) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim 

wyraża pozytywną opinię na temat propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022                                 

przedstawionych przez dyrektora szkoły. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


