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 23 marca 2020 roku

Zarządzenie nr 392/20
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i innych przedsięwzięć.
§1. Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. z późn. zm. z dnia 20 marca 2020r.
(Dz.U..poz.410) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, planu edukacyjnego szkoły
i innych komunikatów organów władzy państwowej, zarządzam, co następuje:
1. Na podstawie rozporządzenia MEN w spawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia
20 marca 2020r. zostaje ograniczone w dalszym ciągu funkcjonowanie szkoły w okresie 26 marca
2020r. do 10 kwietnia 2020r. Zajęcia zdalnego nauczania będą prowadzone wg planu zajęć do dnia
8.04.2020r. W okresie od 09.04.2020r. do 14.04.2020r.odbywa się przerwa wiosenno- świąteczna zajęć zdalnego nauczania nie prowadzimy.
2. W okresie czasowego ograniczenia zajęć proponuje się w dalszym ciągu prowadzenie z uczniami
kształcenia na odległość poprzez: dziennik elektroniczny, portale społecznościowe lub komunikatory,
mailing
do
rodziców
i
inne
programy
znajdujące
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na
stronie
MEN,
www.cke.gov.pl,www.scholaris.pl,:www.epodreczniki.pl. Nauczyciele są zobowiązani do realizacji
podstawy programowej i przedmiotowych systemów realizacji programu nauczania z przedmiotu
w danej klasie.
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 na
odległość z uczniem - rekomendację MEN 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. Zadania wychowawcy i nauczycieli uczących w danej klasie:
a) przekazanie uczniom, rodzicom informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie
czasowego ograniczenia jej funkcjonowania poprzez kształcenie na odległość,
b) koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami w swojej klasie,
c) ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w klasie w ramach
obowiązującego planu zajęć (zajęcia odbywają się wg tygodniowego rozkładu zajęć),
d) ustalenie, we współpracy z nauczycielami w danej klasie, sposobu monitorowania postępów
uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów
lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, np. poprzez
dziennik elektroniczny (oceny za prace domowe, samodzielne, ćwiczenia, konwersacje językowe
poprzez komunikatory i inne możliwe przez zdalne nauczanie);
e) ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków
i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do
trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
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oświaty, a także warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych
( klasyfikacja końcowa i roczna uczniów, egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe wg postanowień
Statutu II SLO w Ostrołęce);
W okresie czasowego ograniczenia szkoły nie stosuje się niektórych przepisów rozporządzenia MEN
z dnia 10.06.2015r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie: nieprzeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych
i poprawkowych z przedmiotów artystycznych: edukacja artystyczna, plastyka, informatyka,
wychowanie fizyczne, taktyki i techniki interwencji; nieprzeprowadzania sprawdzianu wiadomości
i umiejętności ucznia z przedmiotów artystycznych określonych wyżej. Podczas końcowej i rocznej
klasyfikacji należy wziąć pod uwagę bieżące i wcześniejsze możliwości ucznia określone
w I semestrze roku szkolnego, ; nie wydaje się uczniom świadectwa z wyróżnieniem za śr. ocen 4,75
i wyżej.
f) ustalenie sposobu
dokumentowania realizacji zadań szkoły (w dzienniku elektronicznym
i tradycyjnym, każdy nauczyciel jeden raz w tygodniu uzupełnia dziennik papierowy na terenie szkoły
wg terminarza ustalonego przez dyrektora szkoły z zapewnieniem odpowiednich warunków
sanitarnych i higieny);
Terminarz uzupełniania dziennika tradycyjnego za okres od 12.03.2020r. do dnia bieżącego:
00

00

l.p. Dzień tygodnia
godz. 8 -9
1.
poniedziałek
p. Mieszczyńska I.
2.
wtorek
p. Zyra E.
3.
środa
p. Kozicki M.
4.
czwartek
p. Augustyniak M.
5.
piątek
p. Ciborowska E.
Przychodzimy raz w tygodniu od 23.03.2020r.

30

30

godz. 9 -10
p. Ochenkowska A.
p. Rostkowska E.
p. Zaręba D.
p. Kisiel M.
p.Skwarski M.

00

00

godz. 11 -12
p. Mędelski R.
p. Mościcka I.
p. Chojnowska E.
p. Graczyk B.
p. Kocoń M.

30

30

godz. 12 -13
p. Ochenkowski A.
p. Czartoryska-W.E.
p. Jachna M.

g) wskazanie, we współpracy z nauczycielami w danej klasie, źródeł i materiałów niezbędnych do
realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą
korzystać (§1, pkt. 2 zarządzenia dyrektora);
h) zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym
zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji;
i) ustalenia z nauczycielami danej klasy potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów
nauczania (zajęcia z przedmiotów obowiązkowych, uzupełniających i dodatkowych mogą odbywać się
zdalnie, natomiast z przedmiotów artystycznych: edukacja artystyczna, plastyka, wychowanie
fizyczne, taktyki i techniki interwencji mogą być ograniczone do zajęć teoretycznych, dopuszcza się
możliwość wysyłania nauczycielowi przez uczniów rysunków plastycznych w formie skanu
elektronicznego poprzez dziennik elektroniczny, dopuszcza się możliwość
wysyłania przez
nauczycieli do uczniów filmików z ćwiczeń wych. fizycznego i taktyk i technik interwencji).
Każdy nauczyciel organizujący pracę zdalną uczniów musi uwzględnić zasady bezpiecznego
i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać możliwości
psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu
korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną. W szczególności uwzględnić należy:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu
dnia,
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d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele powinni
uwzględniać specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosować sposoby i metody pracy do potrzeb
i możliwości uczniów.
5. Organizacja klasyfikacji w kl.III:
a) do dnia 08.04.2020r. wszyscy nauczyciele uczący w klasach III wystawią oceny cyfrą ze swoich
przedmiotów w dzienniku elektronicznym i tradycyjnym,
b) dnia 15.04.2020 r. wychowawca klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego i zdalnego
kontaktu z uczniami przekaże rodzicom informację o proponowanych ocenach rocznych ze wszystkich
przedmiotów, a wychowawca ocenę z zachowania.
c) do dnia 17.04.2020 r. wszyscy nauczyciele wystawią oceny końcowe w klasach III ze wszystkich
przedmiotów słownie w pełnym brzmieniu w dzienniku papierowym. Wychowawcy klas przeanalizują
czy uczniowie, którzy doszli do naszej szkoły uzupełnili różnice programowe i zdali egzaminy
klasyfikacyjne z przedmiotów – do 17.04.2020 r.
5. Planowany na dzień 3 kwietnia 2020 roku wyjazd do jednostki wojskowej (8.batalion
radiotechniczny w Lipowcu k/Szczytna) na zajęcia wojskowe zostaje odwołany.
6. Planowany w dniu 03.04.2020r. Dzień Otwarty dla uczniów klas VIII zostaje odwołany.
Przyjmuję do wiadomości i realizacji:

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adam Ochenkowski
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