II S P O Ł E C Z N E L I C E U M
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ostrołęka, dnia 03 grudnia 2019 roku

im. Toniego Halika
07-410 Ostrołęka, ul. Prądzyoskiego 5
tel./fax 29 764 54 37
NIP 7581073279, REGON 146366558
ZARZĄDZENIE Nr 380/19 z dnia 02.09.2019 r.
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce w sprawie
ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
§1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie
organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017,poz.59 i 949) ustala się dodatkowe dni wolne od zajęd
dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termin dnia wolnego
14 października 2019 r.
2-3 stycznia 2020r.
30-31.03.do 01.04. 2020r.*
4 maja 2020 r.
5 maja 2020 r.
6 maja 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

Odpowiednik dnia wolnego
Dzieo Nauczyciela - ustawowy dzieo wolny od zajęd szkolnych
Dodatkowe dni wolne od zajęd szkolnych
Rekolekcje Wielkopostne nie odbyły się koronawirus)
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego
Pisemny egzamin maturalny z matematyki
Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego
Piątek po Bożym Ciele

§2. Zakooczenie rocznych zajęd dydaktycznych 2019/2020 dla kl. III odbędzie się 24 kwietnia 2020 r.
o godz.1145
§3. Zakooczenie rocznych zajęd dydaktycznych 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020 r. o godz. 930
§4. W dniach, o których mowa w zarządzeniu wychowawca klasy ma obowiązek zorganizowania zajęd
wychowawczo – opiekuoczych jeśli rodzice i uczniowie wyrażą taką potrzebę przebywania pod opieką
nauczycieli. Odpowiednie adnotacje powinny znaleźd zapisy w dzienniku lekcyjnym w rubryce
„notatki”.
§5. Z treścią zarządzenia należy zapoznad rodziców i uczniów w terminie do dnia 15 września 2019 r.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* zmiana terminu rekolekcji wielkopostnych po naradzie z ks. Proboszczem Parafii św. Antoniego
Padewskiego w Ostrołęce ( Klasztor)
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