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 18 maja 2020 roku

Zarządzenie nr 397/20
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. (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
od 25 maja 2020r. do 07 czerwca 2020r. W dalszym ciągu zajęcia zdalnego nauczania będą
prowadzone poprzez Platformę Office 365 wg planu zajęć do 07 czerwca 2020r. Zgodnie
z wytycznymi MEN od dnia 1 czerwca 2020r. szkoła wznawia zajęcia dydaktyczne w ramach
konsultacji indywidualnych lub grupowych wg planu zajęć obowiązujący od 27.04.2020r. W dniu
11 i 12 czerwca 2020r. nie ma zajęć dydaktycznych na terenie szkoły zgodnie z zarządzeniem
Nr 380/19 dyrektora II SLO w Ostrołęce z dnia 2.09.2019r. W okresie egzaminów maturalnych
w dniach 8-9-10.06.2020r. na terenie szkoły zgodnie z wytycznymi MEN i CKE przebywają tylko
absolwenci kl.III, zespoły nadzorujące i inne osoby przeprowadzające egzamin maturalny. W tych
dniach nie prowadzi się konsultacji z uczniami kl.I-II oraz zdalnego nauczania przez nauczycieli.
2. W okresie czasowego ograniczenia zajęć do 26.06.2020r. 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.
§1.Dnia 1 czerwca 2020r. o godz. 16
następującego porządku obrad:

00

odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej wg

1) Organizacja egzaminu maturalnego w sesji głównej 2020 roku po zmianie harmonogramu
określonego przez dyrektora CKE – p. Adam Ochenkowski - dyrektor szkoły.
2) Procedura organizowania, przeprowadzania egzaminu maturalnego w czerwcu 2020r.
3) Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID 19 w II SLO w Ostrołęce
4) Procedura sanitarna w II SLO w Ostrołęce
5) Sprawy różne, komunikaty, wolne wnioski.

Przyjmuję do wiadomości i realizacji:

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Adam Ochenkowski
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