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 15 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 391/20
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce
w sprawie zawieszenia zajęć w szkole i innych przedsięwzięć.
§1. Na podstawie rozporządzenia MEN w spawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia
11 marca 2020r., planu edukacyjnego szkoły i innych komunikatów organów władzy państwowej,
zarządzam, co następuje:
00

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dnia 16 marca 2020 r.o godz. 16 nie odbędzie się w budynku
00
szkolnym. Posiedzenie odbędzie dnia 16.03.2020r. o godz. 12
zdalnie poprzez komunikator
społecznościowy FB. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do podłączenia się do grupy FB
"Nauczyciele Halika" celem transmisji. Protokół ze szkoleniowego posiedzenia zostanie przesłany
drogą elektroniczną.
00

2. Zebranie dla rodziców w dniu 19 marca 2020r. o godz. 16 zostaje odwołane. Proszę
wychowawców klas o zawiadomienie rodziców o tym fakcie poprzez dziennik elektroniczny.
Zagadnienia, które rodzice na ten czas powinni wiedzieć będą opublikowane na stronie internetowej
szkoły www.slo2.pl/uczniowie i rodzice/zebrania z rodzicami. Protokół z zebrania z rodzicami zostanie
przesłany wychowawcom klas drogą elektroniczną. Proszę wychowawców klas o systematyczny
kontakt z rodzicami swoich uczniów.
3. Zobowiązuję nauczycieli do przygotowywania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy
uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało informacje dotyczące e-materiałów,
z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do
korzystania podczas zawieszenia zajęć w szkole do organizowania we własnym zakresie pracy
zdalnej z uczniem. W dniu dzisiejszym przekazałem drogą e-mailową rekomendację dla nauczycieli Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach.
4. Zobowiązuję nauczycieli, rodziców i uczniów do śledzenia na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN
o sytuacji epidemicznej w kraju. Zobowiązuję wychowawców klas do informowania rodziców i uczniów
o wszystkich komunikatach i materiałach, które są dostarczane przez MEN i KO poprzez dziennik
elektroniczny.
5. Planowane na dzień 27-28 marca 2020 roku eliminacje centralne XXII edycji Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawie zostają odwołane z uwagi na wyjątkową sytuację, w której się znaleźliśmy
(koronawirus). Na ten moment nie jesteśmy w stanie zdecydować, czy eliminacje finałowe zostaną
przeprowadzone w późniejszym terminie, gdyż trudno przewidzieć rozwój dalszej sytuacji. Decyzje
będą podjęte po konsultacji z organami władzy państwowej. Dalsze informacje będą podane w
kolejnym komunikacie na stronie internetowej Olimpiady.
6. Planowane w dniach 31.03.-02.04.2020r. zgodnie z komunikatem Kurii Biskupiej w Łomży,
rekolekcje wielkopostne zostają odwołane.
7. Planowany w dniu 2.04.2020r. "Dzień przedsiębiorczości" zostaje odwołany.
8. Planowany w dniu 18.03.2020r. wyjazd do Warszawy do Telewizji Polskiej zostaje odwołany.
9. Planowane w dniu 12.03. i 16.03.2020r wizyty w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce zostają odwołane.
Przyjmuję do wiadomości i realizacji:

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adam Ochenkowski

1

