
 

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY  

ROK SZKOLNY 2014/2015 

 
Lp.  Numer 

zarządzenia 

Sprawa Data wydania  

1.  1/2014/15 w sprawie przyjęcia szkolnego zestawu 

programów i podręczników w XXI LO 

01.09.2014  

2. 2/2014/15 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

w roku szkolnym 2014/2015 

01.09.2014  

3.  3/2014/15 w sprawie powołania członka komisji do spraw 

postępowania etycznego w XXI LO 

02.09.2014  

4.  4/2014/15 w sprawie wprowadzenia Procedury 

organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

03.09.2014  

5. 5/2014/15 w sprawie wprowadzenia planu nadzoru 

pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015 

15.09.2014  

6. 6/2014/15 w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 

ewakuacji uczniów  oraz pracowników,                  

a także udzielania pierwszej pomocy 

06.10.2014  

7. 7/2014/15 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 07.10.2014  

8 8/2014/15 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

majątku szkoły 

17.10.2014  

9 9/2014/15 w sprawie wprowadzenia Procedury 

organizowania zajęć rewalidacyjnych w XXI LO 

im. B. Prusa w Łodzi 

30.10.2014  

10 10/2014/15 w sprawie określenia zasad sporządzania, 

przekazywania i kontroli sprawozdań 

budżetowych oraz sprawozdań w zakresie 

operacji finansowych w XXI LO.  

31.10.2014  

11 11/2014/15 w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy  

 
 

29.12.2014  

12 12/2014/15 sprawie wprowadzenia Regulaminu odbioru          

i przyjęcia darowizny przez XXI LO im. B. 

Prusa w Łodzi 

 

05.01.2015  

13 13/2014/15 w sprawie powołania składu Szkolnej Komisji 

Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej w XXI LO im. 

B. Prusa w Łodzi do przeprowadzenia naboru na 

rok szkolny 2015/2016 

 

13.02.2015  

14 14/2014/15 w sprawie powołania zastępcy 

przewodniczącego i członków zespołu 

egzaminacyjnego, przedmiotowych zespołów 

egzaminacyjnych  

03.03.2015  

15 15/2014/15 w sprawie ustalenia zasad (polityki) 

rachunkowości w XXI Liceum 

Ogólnokształcącym im. B Prusa w Łodzi 

03.03.2015  



16 16/2014/15 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego w 

XXI LO im. B. Prusa w Łodzi na rok 2015 

 

10.03.2015  

17 17/2014/15 w sprawie ustalenia terminu i organizacji 

rekolekcji wielkopostnych. 

 

10.03.2015  

18 18/2014/15 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

02.04.2015  

19 19/2014/15 w sprawie przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego  dla uczennicy klasy 1a ……. 

 

25.06.2015  

20 20/2014/15 w sprawie wprowadzenia zasad stosowania 

metodologii wyliczania kosztów bezpośrednich 

związanych  z realizacją zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy w Rozdziale 80150 

24.08.2015  

21 21/2014/15 w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu 

przygotowania budynku szkoły do rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2015/2016. 

28.08.2015  

 


