II S P O Ł E C Z N E L I C E U M
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Toniego Halika
07-410 Ostrołęka, ul. Prądzyńskiego 5
tel./fax 29 764 54 37
NIP 7581073279, REGON 146366558

Ostrołęka, dnia 02 marca 2020 roku

Zebranie dla rodziców 19 marca 2020r. - obecność nauczycieli obowiązkowa

Zarządzenie nr 389/20
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce
w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.
§1. Dnia 16 marca 2020 r. o godz. 1600 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej wg
następującego porządku:
Porządek posiedzenia:
1) Szkolenie dotyczące egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020 roku – p. Adam
Ochenkowski - dyrektor szkoły
2) Szkolenie wg planu rozwoju szkoły:
a) Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do
których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologicznopedagogicznej i wychowawczej - p. Małgorzata Kisiel,
b) Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających
z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
i nadzwyczajnych - p. Małgorzata Kisiel,
c) Zasady postępowania w sytuacji ewentualnego zagrożenia koronawirusem i zalecanych
środkach ochronnych - informacja z konferencji w dniu 28.02.2020r. - p. Małgorzata Kisiel.
3) Informacje o nowościach pedagogicznych, bank pomysłów – p. Małgorzata Kisiel.
4) Omówienie badania nauczania w kl. I i kl.II za I semestr z języka polskiego, języka
angielskiego, matematyki. Wnioski i zalecenia do dalszej pracy (nauczyciele prowadzący
badanie wyników nauczania).
Do dnia 12.03.2020r. proszę nauczycieli o złożenie analizy sprawdzianów, którą należy
przesłać na adres e-mailowy: kancelaria2slo@interia.pl.
5) Omówienie wyników próbnego wewnętrznego egzaminu maturalnego w kl. III
z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, j.niemieckiego, z przedmiotów dodatkowych.
Do dnia 12.03.2020r. proszę nauczycieli o złożenie analizy próbnej matury, którą należy
przesłać na adres e-mailowy: kancelaria2slo@interia.pl.
6) Sprawy różne, komunikaty, wolne wnioski.
§2 Dnia 19.03.2020r. o godz. 1600 odbędzie się wywiadówka dla rodziców.
Przyjmuję do wiadomości i realizacji:
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adam Ochenkowski

