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 27 kwietnia 2020 roku

Zarządzenie nr 395/20
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 od
15 kwietnia 2020r. do odwołania Zajęcia zdalnego nauczania będą prowadzone poprzez Platformę
Office 365 wg planu zajęć do odwołania W dniu 1 maja zdalnego nauczania nie prowadzimy.
2. W okresie czasowego ograniczenia zajęć proponuje się w dalszym ciągu prowadzenie z uczniami
kształcenia na odległość poprzez: Platformę Office 365, dziennik elektroniczny, portale
społecznościowe lub komunikatory, mailing do rodziców i inne programy znajdujące się 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. W związku ze zmianą planu zajęć edukacyjnych i zdalnym nauczaniem poprzez Platformę Office
365 następuje poprawa terminarza uzupełniania dziennika tradycyjnego od 27.04.2020r. do dnia
bieżącego:
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l.p. Dzieo tygodnia
godz. 8 -9
godz. 9 -10
godz. 11 -12
godz. 12 -13
1.
poniedziałek
p.Ochenkowska A.
p. Mędelski R.
p. Ochenkowski A p. Mieszczyoska I.
2.
wtorek
p. Zyra E.
p. Rostkowska E.
p. Jachna M.
p. Czartoryska-W.E.
3.
środa
p. Chojnowska E.
p. Kocoo M.
p. Kozicki M.
p. Mościcka I.
4.
czwartek
p. Ciborowska E.
p. Kisiel M.
p. Graczyk B.
5.
piątek
p. Augustyniak M.
p.Skwarski M.
p. Zaręba D.
Przychodzimy raz w tygodniu od 23.03.2020r.. uprzejmie proszę o nie wpisywanie do dziennika
papierowego/tradycyjnego tematów zajęd edukacyjnych z tygodniowym albo dwutygodniowym
wyprzedzeniem.
4. W dalszym ciągu obowiązuje Zarządzenie dyrektora II SLO w Ostrołęce Nr 392/20 z dnia
23.03.2020r., które zostało przesłane do nauczycieli.
5. Od dnia 27.04.2020r. nastąpiła zmiana dyżurów nauczycieli na korytarzu szkolnym w okresie
powrotu do normalnych zajęć na terenie budynku szkolnego. Grafik został opublikowany w pokoju
nauczycielskim.
Przyjmuję do wiadomości i realizacji:

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adam Ochenkowski
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