Protokół z zebrania z rodzicami w dniu 21 marca 2019r. w klasie......................
Na zebraniu zapoznano niżej wymienionych rodziców z następującymi sprawami:
1. Termin następnej wywiadówki- 23.05.2019 r. godz. 1600
2. Kartki z ocenami, zachowanie, frekwencja
3. Omówienie sprawdzianów dyrektorskich za I semestr z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego
w kl. I-II. Omówienie próbnej matury w klasach III.
Rekolekcje Wielkopostne odbyły się 08-09-10.04.2019r. wg porządku przygotowanego przez ks.
Proboszcza Parafii Klasztor. Porządek:
godz. 800 – 9 40 - lekcje wg planu zajęć;
godz. 945 – 1125 – spotkanie zespołu ewangelizacyjnego z młodzieżą wg porządku
godz. 1125- 1200 -lekcje wg planu zajęc
Zgodnie z ustaleniami z ks. Zdzisławem Grzegorczykiem - Proboszczem Parafii Św. Antoniego
Padewskiego (Klasztor) będą półgodzinne lekcje i pięciominutowe przerwy. Będzie sprawdzana
lista obecności.
4. Ferie świąteczno-wiosenne odbędą się : 18.04.- 23.04.2019 r.
5. W dniach pisemnych egzaminów maturalnych – 6,7,8.05.2019 r. na terenie szkoły przebywają
tylko uczniowie klas III oraz zespoły nadzorujące wg grafiku. Kl. I-II wyjeżdżają na obóz
wojskowy do Orzysza.
6. W sali egzaminacyjnej na stoliku dla ucznia nie może być jedzenia i picia, maskotek
i innych nie potrzebnych przedmiotów. Telefony komórkowe i inne urządzenia
telekomunikacyjne na czas egzaminów maturalnych należy zostawić w domu. Nie można
wnosić na salę egzaminacyjną zarówno w części ustnej jak i pisemnej.
7. Klasy I-II wyjeżdżają na obóz szkoleniowo-wojskowy do Orzysza w terminie 06-09.05.2019r..
Koszt 210 zł. Wpłaty do 10.04.2019r. do wychowawców. Program obozu zostanie podany
uczestnikom i w Karcie Obozu.
8. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej dla kl. III - 15.04.2019 r. Wystawienie ocen
cyfrą do 09.04.2019 r., zestawienie ocen do rodziców – 10.04 .2019 r., wystawienie ocen
w pełnym brzmieniu – do 12.04.2019 r.
9. Wewnętrzny termin zaliczenia I semestru, zaliczenia różnic programowych upływa
12.04.2019r. dla kl. III i egzaminów klasyfikacyjnych w kl. I-II – 14.06.2019r.
10. Harmonogram egzaminów ustnych i pisemnych i inne dokumenty znajdują się w „Maturalnych
Wieściach”na stronie internetowej szkoły WWW.slo2.pl/uczniowie i rodzice.
11. Do dnia 12.04.2019 r. abiturienci kl. III złożą do wychowawcy klasy jedną fotografię bez
nakrycia głowy na jasnym tle o wym. 37mm x 52mm.W tym dniu następuje koniec zajęć
dydaktycznych dla klasy III (zdjęcie potrzebne jest do dokumentów maturalnych). Świadectwo
ukończenia liceum wydaje szkoła.
12. Bardzo prosimy o uregulowanie wpłat składek na Fundusz Szkolny do 12.04.2019r.
(składki zbierają wych.klas.) – 70 zł każdy uczeń.
13. Dnia 24.05.2019 r. z okazji Dnia Patrona Szkoły odbędzie się XVIII Wojskowy rajd
"Nadnarwiańskim Szlakiem", dnia 30.05.2019r. w godz. 1000 - 1600 obchody 25-lecia szkoły,
a dnia 26.04.2019 r. godz. 1045- uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia
szkoły i certyfikatów z zajęć wojskowo-policyjnych. Zapraszamy wszystkich rodziców.
14. Przypominam, że wydanie świadectwa ukończenia szkoły nastąpi wówczas gdy będzie pełne
rozliczenie ucznia ze szkołą ( karta obiegowa).
15. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 dla klas I – II -19.06.2019 r. o godz.900
16. Przewidywany termin wydania świadectwa dojrzałości przez OKE 04.07.2019 r.ok.g.1000
17. Zapoznanie rodziców klasy III z „ Procedurami Przygotowania i Organizacji Egzaminu
Maturalnego”, rozporządzeniem MEN dotyczącym egzaminu maturalnego .
18. Apel do rodziców: „ W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz w celu podniesienia
dyscypliny wśród młodzieży”. Od 15.02.2010 r. został założony monitoring na korytarzach
szkolnych, na zewnątrz budynku szkolnego i działce szkolnej.
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Drodzy Rodzice!
W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz w celu podniesienia dyscypliny wśród
młodzieży chcemy wspólnie z Państwem wzmocnić nasze działania w tym zakresie. W związku z tym apelujemy
do Was, drodzy Rodzice uczniów uczęszczających do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego
Halika w Ostrołęce aby:
- uczniowie powierzeni naszej opiece wg. planu zajęć dydaktycznych ( lekcje, koła zainteresowań, zajęcia
sportowe, fakultety ) przebywali tylko i wyłącznie na terenie szkoły. W przypadku, gdy uczeń
samowolnie opuści budynek lub teren szkoły podczas lekcji oraz przerw międzylekcyjnych, nauczyciele
nie ponoszą odpowiedzialności za jego zachowanie i bezpieczeństwo. O tego typu zachowaniach uczniów
będziecie informowani Państwo przez wychowawcę. Skutkować to również będzie obniżeniem oceny
z zachowania.
- o
wszelkich
przejawach
przemocy
mających
miejsce
na
terenie
szkoły,
a sygnalizowanych w domu, informować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrekcję.
- uczniowie zaniechali przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych np. biżuterii, telefonów
komórkowych, odtwarzaczy MP-3, kalkulatorów itp. Za skradzione lub pozostawione wyżej wymienione
przedmioty, szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
- zwrócić uwagę na fakt, iż w czasie lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów
komórkowych. W przypadku złamania zakazu przez ucznia, nauczyciel zabezpiecza telefon do momentu
odebrania go przez rodzica.
- uczniowie przychodzili do szkoły w stosownym do tego miejsca stroju ( bez odkrytego brzucha, ramion ).
Wygląd zewnętrzny ucznia – schludny, czysty ( bez pomalowanych na czerwono paznokci,
ufarbowanych, ekstrawaganckich, ufryzowanych włosów, niepotrzebnych ozdób na ubraniu i ciele.
Każdego ucznia obowiązuje zmiana obuwia codziennego na kapcie lub klapki.
W przypadku zniszczenia lub zdewastowania przez ucznia mienia szkoły zarówno w budynku jak i na
zewnątrz koszty spowodowanych szkód ponoszą rodzice.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaproponować jeszcze inne rozwiązania usprawniające działalność szkoły
w zakresie bezpieczeństwa naszych uczniów, zapraszamy do współpracy.
19. Rozliczenie ze studniówki z dnia 26.01.2019r. ( wcześniej przekazany protokół w załączeniu).
20. Spotkanie trójek klasowych i wych kl. IIIab w sprawie egzaminów maturalnych ( organizacja posiłków dla
komisji ew.uczniów w trakcie matur ustnych i pisemnych).
21. Inne sprawy omawiane przez wychowawcę i podjęte przez rodziców...................................

................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
podpisy rodziców:
podpis wychowawcy klasy:
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