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 21 kwietnia 2020 roku
Wywiadówka dla rodziców zdalnie - 21.05.2020r.
o godz. 1600

Zarządzenie nr 394/20
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce
w sprawie planu rozwoju szkoły i założeń organizacyjnych - odwołanie z powodu epidemii
koronawirusa.
§1 Z powodu epidemii koronawirusa nie odbędą się uroczystości i imprezy szkolne zaplanowane
w planie rozwoju szkoły:
1. Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły absolwentom połączona z 228 rocznicą
uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 80 rocznicą zbrodni katyńskiej 24.04.2020r.
2. "Spotkanie Literackie w Arce" z okazji Dnia Patrona Szkoły w dniu 28.05.2020r..
3. XVII Mała Olimpiada Matematyczno – Fizyczna w dniu 27.04.2020r.
4 Konkurs pod hasłem: ”Życie jest największą przygodą" dnia 17.05.2020 r.
5 XIX Wojskowy Rajd ”Nadnarwiańskim Szlakiem” w dniu 22.05.2020r..
6. Obóz taktyczny w JW Orzysz w dniach 4-6.05.2020r.. Obóz zostaje przeniesiony na IX 2020r.
7. Wizyta młodzieży II SLO w gimnazjum w Trokach na Litwie dla najlepszych uczniów, którzy
otrzymają w wyniku klasyfikacji rocznej wysoką średnią w nagrodę wyjadą na wycieczkę w
ramach programu "Rodzina Polonijna...." Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty
innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku
polskim ze szkołami w Polsce" w dniach 1-5.06.2020r.. Możliwy inny termin to 14 -18.09.2020r.
§2. W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych w kl. III od 27.04.2020 r. będą poprawki w planie
dla klas I – II. Plan zostanie opublikowany w dzienniku elektronicznym i na stronie szkoły:
www.slo2.pl/uczniowie i rodzice/dokumenty.
§3. Za przygotowanie dekoracji w szkolnej sali gimnastycznej na pisemne egzaminy maturalne
odpowiedzialni są: p. Kisiel Małgorzata, p. Augustyniak Monika oraz wych.kl. IIab.
§4.Wydanie świadectw dojrzałości dla absolwentów będzie ustalony odrębnym komunikatem dyrektora
CKE Absolwenci, którzy nie mogą osobiście odebrać świadectw, upoważniają bliską osobę do
odbioru. Upoważnienie musi poświadczyć notariusz (druki w kancelarii szkoły).
§5. Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020r. o godz. 9 . Informacje w sprawie
organizacyjnej odbioru świadectw szkolnych przez uczniów kl.I - II zostaną podane odrębnym
zarządzeniem dyrektora II SLO w Ostrołęce.
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§6. Szkoła zakupiła program: Platforma Office 365 oraz Classroom do zdalnego nauczania. Do dnia
26.04.2020r.wszyscy nauczyciele proszeni są o zalogowanie się do systemu wg instrukcji znajdującej
się na stronie szkoły www.slo2.pl/uczniowie i rodzice. Instrukcja do logowania do Platformy została
przesłana wszystkim nauczycielom, głównej księgowej i uczniom kl.I-II. Każdy nauczyciel i uczeń kl.I-II
otrzymał login i hasło dostępu do pierwszego logowania. Login i hasło dostępu do Platformy zdalnego
nauczania uczniom kl. I-II podał wychowawca klasy wg wykazu wygenerowanego i przesłanego przez
dyrektora. Od dnia 27.04.2020r. proszę nauczycieli i uczniów, aby w pracy na odległość korzystać
z Platformy Office 365 oraz Classroom.
Przyjmuję do wiadomości i realizacji:
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