
 

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY 

ROK SZKOLNY 2013/2014 

 

L.p. 
Nr 

zarządzenia 
Zarządzenie dotyczy... 

Data 

obowiązywania 

1. nr 1/2013/14 w sprawie powołania komisji kasacyjnej 03.09.2013 

2. nr 2/2013/14 
w sprawie powołania członka komisji do spraw 

postępowania etycznego w XXI LO  
09.09.2013 

3. nr 3/2013/14 

w sprawie prowadzenia ksiąg inwentarzowych 

przy użyciu programu Inwentarz Optivum firmy 

Vulcan.  

10.09.2013 

4. nr 4/2013/14 
w sprawie wprowadzenia planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 
15.09.2013 

5. nr 5/2013/14 

w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 

ewakuacji uczniów  oraz pracowników,                  

a także udzielania pierwszej pomocy 

19.09.2013 

6. nr 6/2013/14 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w roku szkolnym 2013/2014 . 

27.09.2013 

7. nr 7/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczennicy 

…….. 

30.09.2013 

8 nr 8/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczennicy 

……….. 

30.09.2013 

9 nr 9/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczennicy 

…….. 

30.09.2013 

10 nr 10/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczennicy 

……… 

30.09.2013 

11 nr 11/2013/14 

w sprawie przeprowadzenie egzaminów 

klasyfikacyjnych uczniowi  ………. 

realizującemu indywidualny tok nauki w roku 

szkolnym 2013/2014. 

20.11.2013 

12 nr 12/2013/14 
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
10.12.2013 

13 nr 13/2013/14 w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy 20.12.2013 

14 nr 14/2013/14 

w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu 

przygotowania budynku szkoły po dłuższej 

przerwie – feriach zimowych -  w roku szkolnym 

2013/2014. 

31.01.2014 

15 nr 15/2013/14 

w sprawie wprowadzenia Planu ewakuacji I 

stopnia dla  XXI Liceum Ogólnokształcącego             

im. B. Prusa w Łodzi 

12.02.2014 

16 nr 16/2013/14 

w sprawie powołania składu Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej w XXI LO im. 

B. Prusa w Łodzi do przeprowadzenia naboru na 

rok szkolny 2014/2015 

14.02.2014 



17 nr 17/2013/14 
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu XXI 

LO im. B. Prusa w Łodzi 
26.02.2014 

18 nr 18/2013/14 

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań 

RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych 

ponoszonych przez XXI Liceum 

Ogólnokształcące im B Prusa w Łodzi 

28.02.2014 

19 nr 19/2013/14 

w sprawie powołania zastępcy przew. i członków 

zespołu egzaminacyjnego, przedmiotowych 

zespołów egzaminacyjnych w XXI LO im. B. 

Prusa w Łodzi. 

03.03.2014 

20 nr 20/2013/14 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

Kancelaryjnej 
03.03.2014 

21 nr 21/2013/14 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 03.03.2014 

22 nr 22/2013/14 
w sprawie ustalenia terminów rekolekcji 

wielkopostnych 
07.03.2014 

23 nr 23/2013/14 
w sprawie powołania członków zespołu 

socjalnego w XXI LO 
11.03.2014 

24 nr 24/2013/14 

w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia 

dochodów na rachunku wydzielonym XXI LO im 

B Prusa w Łodzi 

19.03.2014 

25 nr 25/2013/14 

w sprawie wprowadzenie „Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  w 

XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

26.03.2014 

26 nr 26/2013/14 

w sprawie przeprowadzenia egzaminów 

klasyfikacyjnych uczniowi ………. 

realizującemu indywidualny tok nauki w roku 

szkolnym 2013/2014 

28.03.2014 

27 nr 27/2013/14 

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez XXI 

LO im. B. Prusa w Łodzi zamówień publicznych na 

dostawy towarów i usług oraz wykonanie robót 

budowlanych o wartości nieprzekraczającej równowartość 

kwoty 30 000 euro oraz regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości przekraczającej 30 000 euro 

29.03.2014 

28 nr 28/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

………. 

31.03.2014 

29 nr 29/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

………. 

31.03.2014 

30 nr 30/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

………. 

31.03.2014 

31 nr 31/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

……….. 

31.03.2014 

32 nr 32/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

……….. 

31.03.2014 

33 nr 33/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

………… 

31.03.2014 



34 nr 34/2013/14 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

……… 

31.03.2014 

35 nr 35/2013/14 
w sprawie przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego  dla ucznia klasy 2f ……………. 
25.06.2014 

36 nr 36/2013/14 
w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania 

likwidacji składników majątkowych  

w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 
26.06.2014 

37 nr 37/2013/14 

w sprawie wprowadzenia 

w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi Procedury 

kwalifikowania ucznia do grupy prozdrowotnej  

w ramach obowiązkowych zajęć wychowania 

fizycznego. 

10.07.2014 

38 nr 38/2013/14 

w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu 

przygotowania budynku szkoły do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2014/2015. 

28.08.2014 

 


