II S P O Ł E C Z N E L I C E U M
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NIP 7581073279, REGON 146366558

Zarządzenie nr 400/20
Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce w sprawie
klasyfikacji rocznej oraz podsumowania planu rozwoju szkoły za I semestr.
§1. Dnia 22 czerwca 2020 r. o godz. 1600 odbędzie się klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej
w auli im. Toniego Halika (sala nr 24)wg następującego porządku:
1) Realizacja programu nauczania i wychowania za II semestr.
2) Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania,
promowania, klasyfikowania oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych oraz Statut II SLO im. Toniego Halika w Ostrołęce.
3) Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4) Klasyfikacja śródroczna uczniów, zatwierdzenie wyników klasyfikacji.
5) Analiza realizacji planu rozwoju szkoły za II semestr – p. Adam Ochenkowski
6) Sprawozdania z pracy: pedagoga szkolnego, koordynatora ds. bezpieczeostwa i szkoły bez
przemocy, biblioteki szkolnej, koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
oświaty zdrowotnej - p. Kisiel Małgorzata, promocji szkoły i współpracy z mediami – p. Kocoo
Monika;, biblioteki szkolnej - p. Kisiel Małgorzata, Samorządu Szkolnego, szkoły promocji
zdrowia, SKS – p. Iwona Mościcka; zespołów przedmiotowych: a) humanistyczny – p. Monika
Augustyniak; b) matematyczno-przyrodniczo-informatyczny – p. Bożena Graczyk; c) zespołu
wojskowo-policyjnego i wychowania fizycznego – p. Iwona Mościcka; d) zespołu ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej – p. Kisiel Małgorzata; e) zespołu wychowawczego – p. Edyta
Chojnowska; f) szkolny radiowęzeł „Domowy Klub” – p. Rafał Mędelski; g) doradztwa
zawodowego - p. Kisiel Małgorzata h) edukacja ekologiczna, rzecznik praw dziecka/ucznia –
p. Ewa Rostkowska; i) szkolny klub turysty – p. Czartoryska-Winiarska Małgorzata, j) koło
dziennikarsko-teatralne - p. Zyra Emilia. Sprawozdania należy przesład do dnia 18 czerwca
2020r. do godz. 1500 na adres e-mailowy: kancelaria2slo@interia.pl
7) Dyskusja i sprawozdania wychowawców klasowych.
8) Omówienie nadzoru pedagogicznego.
9) Przyjęcie wniosków do pracy edukacyjnej w II semestrze;
10) Organizacja nauczania LO dla kl. w II SLO od roku szkolnego 2020/2021 po ośmioletniej szkole
podstawowej wg rozporządzenia MEN z dnia 17.03.2017r. w sprawie ramowych statutów
nauczania. Przykładowe projektowane plany nauczania.
11) Decyzja dyrektora szkoły w sprawie przyjęcia szkolnego zestawu programów nauczania
i szkolnego zestawu podręczników w ośmioletniej szkole podstawowej w zakresie
podstawowym i rozszerzonym na rok szkolny 2020/2021.
12) Sprawy różne, komunikaty i wolne wnioski.
DYREKTOR SZKOŁY
Przyjmuję do wiadomości i realizacji:

mgr Adam Ochenkowski

