
                   Plán  zasadnutí Rady školy pri SŠ Nižná pre rok 2016.           

  
Mimoriadne zasadnutie :  podľa termínu potreby 

 

 

1.zasadnutie :    18. máj 2016   / streda/ 

Program:  

1. Otvorenie –  plnenie uznesenia 

2. Vyhodnotenie činnosti rady školy za rok 2015 – predseda   RŠ  

3. Návrh práce RŠ za rok 2017 – predseda RS 

4. Vyhodnotenie V/V výsledkov za 1. polrok školského roku 2015/2016 a plnenie plánu práce školy – zástupca 

pre teoretické predmety Ing. Kozačiková    .  

5. Príprava maturitných skúšok denného a nadstavbového štúdia a záverečných skúšok trojročných učebných 

odborov – zástupkyňa školy Ing. Kozáčiková,  Bc Habovštiak 

6. Plán výkonov na školský rok 2017/2018 a koncepčný zámer rozvoja školy - riad školy, Ing. Smolár 

7. Návrhy na zmenu študijných a učebných odborov a úpravy učebných plánov – riaditeľ školy, Ing.  Smolár 

8. Vyhodnotenie činnosti po úsekoch za šk. rok 2015/2016 škola, OV, Š I,ŠJ-  vedúci úsekov 

9. Činnosť Združenia technického a vedeckého rozvoja Oravy a Vzdelávacieho centra – Ing. Javorek 

10.  Správa o výsledku hospodárenia za rok 2015-Hlavná a podnikateľská činnosť -Ing. Javorek 

11.  Informácie o Záujmovom vzdelávaní žiakov – Bc.  Bedrichová  

12.  Rôzne a diskusia  

13. Uznesenie a záver 

 

 

2.zasadnutie :    20. október  2016  / štvrtok/ 

Program:     

1. Otvorenie – plnenie uznesenia 

2. Výročná správa školy za rok 2015/16 – riaditeľ školy 

3. Informácia o školských vzdelávacích  a výchovných programov a  zmeny v školskom zákone –  

Ing. Kozačiková, Mgr. Mikolášik 

4. Informácie o prijímacích skúškach, počte prihlásených a prijatých žiakov  a otváraných odboroch pre š k.   r. 

2016/17 – zástupkyňa školy, Ing. Kozačiková          

5. Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení V/V procesu v š k. r. 2016/17– riaditeľ 

školy, Ing Javorek 

6. Informácie o zahájení š k. roku, vyjadrenie sa k hlavným úlohám a  projekty schválené  pre školský rok 

2016/17-  riad. školy 

7. Plánu výkonov  externého štúdia na školský rok 2015/2016 - riad školy, Ing. Smolár 

8. OV, Š I,ŠJ, - organizačné zabezpečenie  na šk. rok 2014/2015 – vedúci úsekov 

9. Informácie z obecného zastupiteľstva o vzťahu obce Nižná k SŠ Nižná – zástupca obce 

10. Činnosť študentského parlamentu – zástupca žiakov 

11. Rôzne, Diskusia 

12. Uznesenie, Záver 

 

 


