
§ZK(}ŁA POt}§T:.ĄWf}tł§ §Jr 169
im" MARIi D.liE{j,lfiW§KIEJ

n* BdlęFf..:PrrŹąU?ań,nyrektora Szkoły nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi,
tllP727-18-77,374 ,,l I\I^^^I^^_.^t,^,1 t,l]1 I ^^i_ul. Napoleońska 7 /1,7 w roku 201,5

Zarządzenie nr 112015
z dnia 12 stvcznia2015 r

w sprawie zwołania XlasytiXacyj

pedagogicznych szkoły,
w sprawie wprowadzenia Regulam
wańoścido 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbiowskiej przy
ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi
w sprawie wpro
Polityki Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 169 im. Mirii DąbrowskĘ w
Łodzi".

Zarządzenie nr 212015
z dnia 12 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 312015
z dnia 12 stycznia 2015 r

Zarządzenie nr 412015
z dnia 12 stycznia 2015 r.

Zarządzenie nr 512015
z dnia 20 stycznia 2015 r

w sprawie powołania zastępcy prz
egzaminacyjnego w roku szkolnym2014t2Ois ń sztote Pódstawowejnr,169 im.
Marii Dąbrowskiej w Łodzi
w.sprawie zmia
lub za osiągnięcia spońowe w Szkole Podstawówej nr 169 im.'Marii Dąbrowskiej
w Łodzi

do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej iir 169 im. Marii
Dąbrowskiej w Łodzi na rok szkolny 2O15t2O16

w §l.rliiwle HlenarneJ F(ady pedagogicznej.

Zarządzenie nr 612015
z dnia 20 stycznia 2015 r

Zarządzenie nr 712015
z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 812015
z dnia ,16 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr gl2015
z dnia'l6 |utego 2015 r.

w sprawle powolanla komlsjl 0o przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 169 im.'Marii'Dąbrowskiej w Łódzi-na
rok szkolny 20'l512016

Zarządzenie nr 1012015
z dnia 17 lutego 2015 r.

WspraWlewprowadzeniaRegulaminuprowadzenia@
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowel'nr tób im. Marii oąorowsxńj
w Łodzi na rok szkolnv 2o1\t)M^

Zarządzenie nr 1112015
z dnia 17 luteqo 2015 r. ,,Nailepszv absolwent Szkołv Porlstawnrnroi nr 1Ao im l\/larii Fląl.rralrral.i^i ,., t, ^l-;DZarządzenie nr 1212015
z dnia 18 lutego 2015 r.

w 
'plawle 

wprowaoze_nla l.(egulamlnu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do klasy pie.rws3lj w Szkole Podstawowej nr .169 im. Maiii Dąbrowskiej w ióozi
na rok s4kolny 201512016

Zaządzenie nr 1312015 w §pIawle norm pżyazlału odzleży roboczej dla pracowników w szkole
Podstawowej nr'l69 im, Marii Dąbrowskiej w Łodzi

Zarządzenie nr 1412015
z dnia 1B lutego 2015 r.

w §pl.rwlę powolanla członkow szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz
zes.połów n adzo ruj ących o raz wyz n acze n ie przewod n iczący cń' zes połów
nadzorujących w celu przeprowadzenia sprawdzianu roku śzkolny m 201412015 w
SZkOle Podstawowei nr '169 im.' Marii Dallrowskipi lu Ł ar]zi

Zarządzenie nr 1512015
z dnia 1B lutego 2015 r.

puwuruJę 1la tok zulc zespoł oopowledzlalny do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamowień publicznych zgodnie z-Rozdział;em 4 Regulaminu udzielania
z^a m_ówień pu blicznych, których wartość n ie p zekrac za wy razónej w złotych
30 000 euro netto w Szkole Podstawowej ni tog im. Marii Dąbrowskiej |zy ul.
Napoleońskiej 7/17 w Łodzi.

Zarządzenie nr 1612015
z dnia 1B lutego 2015 r.

wyznaczam na rok zu15 osobę odpowiedzialną do pzeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodńie z Rozdziałem 2 i 3
Regulaminu udzielania zamówień pubiicznych,- ktoryih wańość nie przekracza
wyrazonej w złotych 30 000 euro netto w Szkole Pódstawowej nr 169 im. Marii
Dąbrowskiei przv ul. Napoleońskiei 7t17 w Ł oc]zi

Zarządzenie nr 1712015
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawle przeprowadzenia oględzin i sprawdzenia stanu materiałów i
przedmiotów nietnłałvch oraz określenip ich rlalęzoi nrzrrr{ałnnćai Aa tńlńb

Zarządzenie nr 1Bl2O15
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w §pliiwle powolanla komlsJl przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówie.nia publicznego, do którego stosuje się usiawę-irrawo
zamówień publicznych, w trybie przetargu nieo§raniczoilego na zadanie Budowa
,,Nowoczesnego boiska sportowego przy szt<oló Podstawówej nr 169 im. Marii
DąbrOwskiei w Łodzi. orzv ul Nanoleońqkiai 7l47t7lałnn\,,

Zarządzenie nr 1912015
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w §pliiwle zwolanla uzkolenloweJ L(ady pedagogicznej dla pracowników
pedagog icznych szkoły.
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Rej estr Zarządzeń Dyrektora Szkoły nr 1,69 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi,

ul. Napoleońska 7lt7w roku 20L5

ogramów nauczania do
Zarządzenie nr 2012015
z dnta 21 kwietnia 2015 r.

zników do uzytku
Zarządzenie nr 2112015
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

s!v_n91! i,{nej w cel u plzyznana

,ińrJirń Źa wynixi w ń;; w rot<il szkolnym 201ł?9:,?.,::,11,,p::]::::i:1"
ŹÓŚpółu komisji Ós *vOoiu ucznia, rlOg 9jrivla honorowy tytuł "Najlepszego
absolwenta szkoły" w roku szkolnvm 20-1

ńrządzenie nr 2212015
z dnia 10 czerwca 2015 r.

w roku szkolnym 201412015

ej,i podsumowującej

pracę dydaktyczno - wllinqwawczo - opiekuńczą w placówceZanądzenie nr 2312015
z dnia 10 czerwca 2015 r.

roku szkolnvm 201 41201 5

w pedagogicznych szkoły

dokumentacji poosumo,iuiącóidru"ę dydaktyózną_ wychowawczą _ opiekuń cząwZarądzenie nr 2412015
z dnia 12 czerwca2015 r,

lv^v g-|\v,,lJll. EY ! "_- , - lnorowego tytułu,ł minu przyznawania hc

Naileoszv ansolweniŚir.Ółv poOrtawŃej nr rO'g iń, Marii-Zaządzenie 
nr 2512015

z dnia 12 czerwcazo1§! h z rea|izacjąi ich i pośrednich związi

i^rj^nwvma.qających specjalnej organizacji nauki i metoą p|acy. . __ ._ ___Zarządzenie nr 2612015
z dnia 12 czerwca2015 r. poprawkowych,
Zarządzenie nr 2712015

z dnia 22 czerwca2015 r.

w sprawie wprowadzenia:

" 
niÓ"ÓJ u ry Óezpiecznegó użytkowan ia .,.prętu_ 

spońowego w Szkole

i]oJ.-Ńóir"1 ni ros im] tvlarii Dąbrowskiej.w Łodzi"

,,ńio""óur" kontaktów z ,.oJii."*lw Szkóle podstawowej nr 169 im, Marii

Dąbrowskiejw Łodzi"
,,procedura prowadzenia dokumentacjiwychowawcy klasy dotyczacei odbierania

dziecka ze szkoły oraz po zajęciach por"r"[.vjn1l.ń* s.i.ot" i,ooitŃowej nr 169

im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi"

,,procedura korzystania iszatniszkolnejw Szkole podstawowej nr 169 im, Marii

Dąbrowskiej w Łodzi" ! ! ^_l__l_..^L .., c,L
,,ProcedurarozpoczynaniaizakończeniazajęÓszkolnychwSzkolePodstawowe1
ńr 169 im. Marii Dąbrowskiejw Łodzi

,,Pro"ÓOur" przenywania ń ÓuOynXu szloły osób postronnych w Szkole

PoJrt"*o*Ój nr t'Og im. Marii Dąbrowskiejw Łodzi"

,,procedura postępowania * prrvpaoku kiadziezy na terenie Szkoły podstawowe.;

ńr 169 im. Marii Dąbrowskiejw Łodzi"

,, P roced u ra postępowańń w p zypaO ku stwierdzel i" n:l1:1^"]]1 god n ości

o."bi;tej nal"ryii"taTun innlrgo |racownika szkoły przez ucznia w Szkole

ńoOrt"r^io*ej ni toS im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi"

,,procedura postępowańia z uczńiem, który ma doleg|iwości zdrowotne na lekcjiw

§r["ró ńoośtawówej nr 169 im. Marii Dąbrowskiejw Łodzi" 
.

,,procedura postępowanj;;;;..l;ń,5i9;|;ęą iiT:::1""?]'l',l,j}; 
a zostali

JJffi;6;".dffiil;;;óókilś;kole ńodstawowej nr 169 im. Marii

Dąbrowskiejw Łodzi"
,,procedura postępowania z uczniem, który niewłaściwie zachowuje się podczas

)"jiJ * śir,ór" póort.*ówej 
1r ]99 i* M-arii Dąbrowsliejvy Łodzi"

,,Procedura organizacli zalęe oyoat<tycznych w sżkote Podstawowej nr 169 im,

Marii Dąbrowskiej w Łodzi"

,,procedura prr"proru-oi"nia zajęć pozalekcyjnych w Szkole podstawowej nr 169

im. Marii Dąbrowskiejw Łodzi" . ^_l_^l^ n
,,pio."aur"'usprawie'dliwiania nieobecności ucznlów w Szkole podstawowe; nr

łog ir. Marii Dąbrowskiejw Łodzi"

,,procedura organizowanii imprez i uroczystości szkolnych w Szkole podstawowej

nr 169 im. Maiii Dąbrowskiejw Łodzi" n^f ^+^.r,^tr,ói nr
,,procedura ootycząca o-ę"i,ir"9jiovrkotek szkolnych w Szkole podstawowej nr

tOg i*. Marii Dąbrowskiej w Łodzi"
procedura oo"tepowaniJ w §zypadku shruierdzenia ucieczki ucznia z zajęó w

z dnia 21 sierpnia 2015 r
Żarządzenie nr 2Bl2015



Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi,
, "'. 

N"p"tgqń,

Szkole Podstawowej nr 169 im, Marii D
"procedura podziału na grupy językowe według stopnia zaawansowania w szkole
Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi'i.

Zarządzenie nr 2912015
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia:
Regulaminu Ucznia Szkoły Podstawowej nr ,t69 im. Marii Dąbrowskiejw Łodzi.
Regulaminu prowadzenia rekrutacji do klasy pienłszejw szkole podśtawowej nr
169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.
Regulamin pracy zespołów nauczycielskich działających w strukturze rady
pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.
zakresu obowiązków wicedyrektora szkoły podstawowej nr 169 im. Marii
Dąbrowskiej w Łodzi.
zakresu obowiązków wychowawców klas szkoły podstawowej nr 169 im. Marii
Dąbrowskiejw Łodzi.

Zarządzenie nr 30/2015
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie zwołania Zebrania Rady Pedagogicznej dla pracowników
pedagog icznych szkoły.

Zarządzenie nr 3112015
z dnia 8 września 2015 r,

w sprawie zwołania Zebrania Rady Pedagogicznej Ola praĆÓwnit<Ow
pedagog icznych szkoły,

Zarządzenle nr 3212015
z dnia 14 września 2015 r,

wyznaczenie na rok 2015 osobę odpowiedzialną do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamowień publicznych zgodnie z Rozdziałem 2 i 3
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wańość nie przekracza
wyrazonej w złotych 30 000 euro netto w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii
Dąbrowskiej przy ul. Napoleońskiej7l17 w Łodzi,

Zarządzenie nr 33/2015
z dnia 14 września 2015 r

w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczycń w rót<u
szkolnym 201512016

Zarządzenie nr 3412015
z dnia 14 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia: Regulaminu organizacyjnego szkoły noostawowej rlr
169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi ul. Napoleońska7l17

Zarządzenie nr 3512015
z dnia 14 września 2015 r,

w sprawie wprowadzenia: procedury przyjęcia w poczet czytelników uczniow klaś
pierwszych w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi

Zarządzenie nr 36/2015
z dnia 1 pażdziernika2O15 r.

w sprawie: powołania komisji ds. przeprowadzenia odbioru końcowego prac
inwestycyjnych polegających na wykonaniu utwardzonych ciągów pielzych w
ramach,,Budowy nowoczesnego boiska sportowego przy szkole podstawowej nr
169 im, Marii DąbrowskieiwŁodzi, przv ul. Naooleońskiei7l17 (Złotno)'',

Zarządzenie nr 3712015
z dnia 1 pażdziernika 2015 r

w sprawie: powołania komisjids. przeprowadzenia odbioru końcówego prac
i nwestycyj n ych polegających na wykonan i u zadania,, B u dowa nowoczesn e9 o
boiska spońowego pzy Szkole Podstawowej nr,169 im. Marii Dąbrowskiej w
Ęldzi, przy ul. Napoleońskie]7l17 (Złotno)"

Zarządzenie nr 3Bl2015
z dnia 6 października2015 r

w sprawie wprowadzenia: kodeksu Etyki pracowników szkoły i kodóks Etyki
Nauczyciela

Zarządzenie nr 3912015
z dnia 6 października2015 r, w sprawie wprowadzenia: Arkuszy Samooceny Pracowników Szkoły
Zarządzenie nr 4012015
z dnia 15 pażdziernika 20'15 r.

w sprawie wprowadzenia:
p roced u ry przyprowad zania i od bieran ia dzieci ze świetl icy szkol n ej szkoły
Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskieiw Łodzi

Zarządzenie nr 4112015
z dnia 15 pażdziernika 2015 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1812015 z dnia 07 września 2014 r:. Ń-zęści
dotyczącej godzin pracy w poszczególne dni tygodnia pani Haliny - Nikiel Lach
starszej woźnej, pracownika niepedagogicznego w szkole podstawowejnr 169
im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Napoleońskiei7l17 w Łodzi.

Zarządzenie nr 4212015
z dnia 26 listopada 2015 r

w sprawie zwołania Szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla pracowników
pedagog icznych szkoły.

Zarządzenie nr 4312015
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zwołania warsztatow szkoleniowych dla nauczycieli drugiego poziomu
edukacyjnego.

Zarządzenie nr 4412015
z dnia 27 listopada 2015 r.

o przeprowadzeniu oględzin i sprawdzeniu stanu materiałow i przeomiotow
nietrwałych ujętych w ewidencji pozaksięgowej oraz określenie ich dalszej



oleońska

przydatności do ury!\9rgn,*n tn"go zes_p9łuw sprawie powołania zastępcy py
egzaminacyjnego w ;il *k;ili|ń zolb,tzo16 w Szkoló podstawowej nr 169 im,

Mirii Dąbrowskiej w Łqq4

Zanądzenie nr 4512015

z dnia 30 listopada 2015 r.

fi pedagogicznych
Zarządzenie nr 4612015

z dnia 1 grudnia 2015 L stawowej nr 169 w
Zarządzenie nr 4712015
z dnia 15 grudnta zurc r.

@zacjiokresowejZarząazenie nr ĄBl2O15
z dnia '15 qrudnia 2015 r.

@taryzailiokresowejZarządzenie nr 4912015
z dnia 15 qrudnia 2019I

@aryzaiyokresowej
-Zarądzenie 

nr 50/2015
z dnia 15 grudnta zurp J.

@ntaryzacjiokresowejŻarządzenie nr 5112015
15 qrudnia 2015 r.

@taryzacjiokresowejEząazenienr 5212015
,15 orudnia 2015 r, gogicznych
Zarząazenie nr 53/2015

z dnia 1 grudnia 2015 r. skonalenia zawodowego

dla nauczycieli zatruonli;y;ń-; śzko|e póostawowej nr 169 w Łodzi im, Marii
-Zar 

ządze nie nr 5 4 l 20 1 5

z dnia 21 grudnia 2015 r.

l"łyŁt§lL".


