
Uchwała Rady Rodziców nr 13/2018/2019

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat pracy Pani Magdaleny Dobrzyńskiej
zatrudnionej w Szkoły Podstawowej nr 163 im. Bataliony „Zośka” w Warszawie

na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego,
etyki i wychowania do życia w rodzinie

§1.

Działając na podstawie art.  6a ust.  5 i  5a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r.
„Karta  Nauczyciela”  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  967  ze  zm.)  i  na  wniosek
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie,
w związku  z  rozpoczętą  w  dniu  5  kwietnia  2019  r.  procedurą  oceny  pracy
nauczyciela  dyplomowanego  –  Pani  Magdaleny  Dobrzyńskiej  zatrudnionej
w  roku  szkolnym  2018/2019  na  stanowisku  nauczyciela  wychowania
fizycznego, etyki i  wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej
nr  163  im.  Batalionu  „Zośka”  w  Warszawie,  Rada  Rodziców  przy  Szkole
Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie, ul.  Osiecka 28/32
postanawia  pozytywnie  zaopiniować  pracę  wyżej  wymienionej  nauczycielki,
a uzasadnienie decyzji umieszcza w dokumencie opinii stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

25.04.2019 r., Małgorzata Ściślewska-Kotarska
        Data i podpis przewodniczącego Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie



Opinia Rady Rodziców
przy SP 163 im. Batalionu „Zośka” w Warszawie

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

na temat pracy Pani Magdaleny Dobrzyńskiej

(załącznik do Uchwały Rady Rodziców nr 13/2018/2019)

Rada  Rodziców  przy  Szkole  Podstawowej  nr  163  im.  Batalionu  „Zośka”
w  Warszawie  postanawia  wydać  pozytywną  opinię o  pracy  nauczyciela
dyplomowanego – Pani Magdaleny Dobrzyńskiej, zatrudnionej na stanowisku
nauczycielki wychowania fizycznego, etyki i wychowania do życia w rodzinie,
wobec której rozpoczęto procedurę oceny pracy.

Uzasadnienie: 

Pani  Magdalena  Dobrzyńska  to  nauczyciel  bardzo  zaangażowany  w  pracę
szkoły. Jest stanowcza i wie, czego chce. Jest autorytetem dla wielu uczniów. 

Większość  dzieci  wyraża  się  o  niej  pozytywnie.  Nauczycielka  wychodzi
do nich  z  wieloma inicjatywami.   Prowadzi  ciekawe zajęcia.  Dba  o  spokój
i bezpieczeństwo podczas lekcji i poza nimi. Interesuje się problemami uczniów
i pomaga im szukać ich rozwiązań.

Pani  Magdalena  Dobrzyńska  ma  dobry  kontakt  z  rodzicami.   Jest  życzliwa
i konkretna.

25.04.2019 r., Małgorzata Ściślewska-Kotarska
Data i podpis przewodniczącego RR


