
 

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA SZKOŁY 

ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

Lp. Numer 

zarządzenia 

Sprawa Data wydania 

1.  1/2015/16 w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów szkoły, 

określania mierników ich realizacji oraz zasad 

monitorowania ich osiągnięcia 

 

01.09.2015 

2. 2/2015/16 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 

2015/2016 

01.09.2015 

3. 3/2015/16 w sprawie przyjęcia Szkolnego Zestawu Podręczników i 

Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w XXI LO 

im. B. Prusa w Łodzi 

01.09.2015 

4. 4/2015/16 w sprawie powołania członków komisji do spraw 

postępowania etycznego w XXI LO im. 

 B. Prusa w Łodzi. 

02.09.2015 

5. 5/2015/16 w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego 

na rok szkolny 2015/2016 

15.09.2015 

6. 6/2015/16 w sprawie wprowadzenia procedur awansu zawodowego 

nauczycieli na kolejne stopnie. 

16.09.2015 

7. 7/2015/16 w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

i ewakuacji uczniów  oraz pracowników, a także 

udzielania pierwszej pomocy 

05.10.2015 

8 8/2015/16 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego dla  XXI Liceum Ogólnokształcącego  im. 

B. Prusa w Łodzi 

24.11.2015 

9 9/2015/16 w sprawie powołania członków zespołu do spraw 

opracowania oferty edukacyjnej  XXI LO im. B. Prusa 

w Łodzi. 

24.11.2015 

10 10/2015/16 w sprawie powołania członków zespołu do spraw 

organizacji zjazdu absolwentów z okazji Jubileuszu 70 – 

lecia XXI LO im. B. Prusa w Łodzi. 

24.11.2015 

11 11/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 25.11.2015 

12 12/2015/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy  30.12.2015 

13 13/2015/16 w sprawie zmian w planie kont i klasyfikacji budżetowej 04.01.2016 

14 14/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 04.01.2016 

15 15/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 05.01.2016 

16 16/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 13.01.2016 

17 17/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 02.02.2016 

18 18/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 10.02.2016 

19 19/2015/16 w sprawie wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek … 10.02.2016 

20 20/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego  12.02.2016 

21 21/2015/16 w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w 

XXI LO im. B. Prusa w Łodzi do przeprowadzenia 

naboru na rok szkolny 2016/2017 

12.02.2016 

22 22/2015/16 w sprawie wypłacania pracownikom XXI LO im. B. 

Prusa w Łodzi ekwiwalentu za pranie i konserwację 

12.02.2016 



odzieży roboczej 

23 23/2015/16 w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego 

i członków zespołu egzaminacyjnego, przedmiotowych 

zespołów egzaminacyjnych w XXI LO im. B. Prusa w 

Łodzi. 

01.03.2016 

24 24/2015/16 w sprawie ustalenia terminu i organizacji rekolekcji 

wielkopostnych 

07.03.2016 

25 25/2015/16 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego w XXI LO 

im. B. Prusa w Łodzi na rok 2016 

15.03.2016 

26 26/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego o 22.03.2016 

27 27/2015/16 w sprawie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego 12.05.2016 

28 28/2015/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy  

 

10.06.2016 

29 29/2015/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli  

stanu majątku pomieszczenia sekretariatu szkoły 

08.07.2016 

30 30/2015/16 w sprawie przeprowadzenia kontroli stanu przygotowania 

budynku szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2016/2017. 

26.08.2016 

 

 


