
 

 

 

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Lp. Numer 

zarządzenia 

Sprawa Data 

wydania 

1. 01/2017/18 w sprawie powołania komisji kasacyjnej do 

przeprowadzenia likwidacji składników majątku w 

XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

04.09.2017 

2. 02/2017/18 w sprawie przyjęcia Szkolnego Zestawu 

Podręczników i Szkolnego Zestawu Programów 

Nauczania w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

04.09.2017 

3. 03/2017/18 w sprawie przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego 

08.09.2017 

4. 04/2017/18 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w roku szkolnym 2017/2018 

12.09.2017 

5. 05/2017/18 w sprawie wprowadzenia planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 

12.09.2017 

6. 06/2017/18 w sprawie uchylenia obowiązku stosowania 

klasyfikacji wydatków strukturalnych 

15.09.2017 

7. 07/2017/18 w sprawie powołania opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego w XXI Liceum Ogólnokształcącym 

im. B. Prusa 

15.09.2017 

8 08/2017/18 w sprawie wprowadzenia programu wychowawczo - 

profilaktycznego 

29.09.2017 

9 09/2017/18 w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 

ewakuacji uczniów  oraz pracowników, a także 

udzielania pierwszej pomocy 

05.10.2017 

10 10/2017/18 w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnej 

Instrukcji przygotowania , organizacji i 

przeprowadzania egzaminu maturalnego w r. szk. 

2017/2018 

03.11.2017 

11 11/2017/18 w sprawie przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego klasyfikacyjny  

06.11.2017 

12 12/2017/18 w sprawie powołania członka komisji statutowej 29.11.2017 

13 13/2017/18 w sprawie przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego 

01.12.2017 

14 14/2017/18 w sprawie opracowania oferty edukacyjnej na rok 

szkolny 2018/2019  

05.12.2017 

15 15/2017/18 w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy 28.12.2017 

16 16/2017/18 w sprawie zmian szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz ze źródeł zagranicznych 

28.12.2017 

17 17/2017/18 w sprawie przeprowadzenia egzaminów 

klasyfikacyjnych dla uczniów objętych nauczaniem 

domowym 

09.02.2018 

18 18/2017/18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w XXI 

LO im. B. Prusa w Łodzi do przeprowadzenia 

12.02.2018 



 

 

naboru na rok szkolny 2018/2019 

19 19/2017/18 w sprawie ustalenia terminu i organizacji rekolekcji 

wielkopostnych 

19.02.2018 

20 20/2017/18 w sprawie zawieszenia pobierania pogotowia 

kasowego 

28.02.2018 

21 21/2017/18 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 

2018 

01.03.2018 

22 22/2017/18 w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej 

oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

urzędniczych 

14.03.2018 

23 23/2017/18 w sprawie ustalenia sposobu dokonywania 

okresowych ocen pracownikom samorządowym 

14.03.2018 

24 24/2017/18 w sprawie wprowadzenia aneksu do instrukcji 

inwentaryzacyjnej 

21.03.2018 

25 25/2017/18 w sprawie wprowadzenia aneksu do zasad polityki 

rachunkowości 

21.03.2108 

26 26/2107/18 w sprawie przyjęcia do użytkowania programu 

finansowo-księgowego w XXI LO im. B. Prusa w 

Łodzi. 

10.03.2018 

27 27/2017/18 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia 

dochodów na rachunku wydzielonym 

23.05.2018 

28 28/2017/18 w sprawie przyjęcia procedury powołania Pocztu 

Sztandarowego 

23.05.2018 

29 29/2017/18 w sprawie przyjęcia zasad organizacji wycieczek 

szkolnych 

23.05.2018 

30 30/2017/18 w sprawie przeprowadzenia egzaminów 

poprawkowych 

22.06.2018  

31 31/2017/18 w sprawie powołania zespołu nadzorującego 

przebieg egzaminu maturalnego w sesji 

poprawkowej 

06.07.2018 

32 32/2017/18 w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu 

przygotowania budynku szkoły do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2018/2019. 

31.08.2018 

 

 


