II S P O Ł E C Z N E L I C E U M
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im. Toniego Halika
07-410 Ostrołęka, ul. Prądzyńskiego 5
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Ostrołęka, dnia 19 maja 2020 roku
Wywiadówka dla rodziców zdalnie - 21.05.2020r.
o godz. 1600

Zarządzenie nr 398/20
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce
w sprawie klasyfikacji rocznej uczniów klas pierwszych i drugich.

§1 Do dnia 25.05.2020r. o godz. 1600 należy poinformowad uczniów i rodziców o zamiarze
wystawienia ocen niedostatecznych i oceny nagannej z zachowania ( nie jest to wymóg wynikający
z prawa oświatowego lecz dobra wola ze strony nauczyciela przedmiotu). Fakt ten należy odnotowad
w dzienniku papierowym i elektronicznym (w ostatniej małej kratce).
§2 Do dnia 15.06.2020r. wszyscy nauczyciele uczący w klasach I - II wystawią oceny cyfrą ze swoich
przedmiotów, a wychowawca klasy ocenę z zachowania w dzienniku elektronicznym i tradycyjnym
(w ostatniej kolumnie/kratce).

§3 Dnia 16.06.2020 r. wychowawca klasy za pośrednictwem uczniów i dziennika elektronicznego
i zdalnego kontaktu z uczniami przekaże rodzicom informację o proponowanych ocenach rocznych ze
wszystkich przedmiotów, a wychowawca ocenę z zachowania. Podpisane zestawienie należy wkleić
do dziennika papierowego.

§4 Do dnia 19.06.2020 r. wszyscy nauczyciele wystawią oceny końcowe w klasach I-II ze wszystkich
przedmiotów słownie w pełnym brzmieniu w dzienniku papierowym i elektronicznym.

§5 Dnia 22.06.2020r. o godz.1600odbędzie się roczne klasyfikacyjne i podsumowujące posiedzenie
Rady Pedagogicznej.
§6 Do dnia 17.06.2020r. Samorząd Szkolny typuje jednego kandydata do stypendium Premiera RP
(kl.I-II) oraz Kapitułę Toniego Halika - wyjazd wakacyjny ( śr. ocen powyżej 5,0 (kl.I-II) - uczeo
z najwyższą śr. ocen).
§7 Dzieo 12.06.2020r. jest dodatkowym dniem wolnym od zajęd szkolnych ( piątek po Bożym Ciele).
§8 Do dnia 21.05.2020r. nauczyciele wystawią propozycje ocen niedostatecznych (ołówkiem
w ostatniej kratce/rubryce dziennika tradycyjnego i elektronicznego).
§9 Zakooczenie rocznych zajęd szkolnych - 26.06.2020r. o godz. 900.
§10 Nauczyciele, którzy zamierzają podjąd zatrudnienie w roku szkolnym 2020/2021, proszeni są
o złożenie wniosków o zatrudnienie w terminie do dnia 31 maja 2020r. w kancelarii szkoły(
formularz).
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