Protokół z zebrania z rodzicami w dniu 11 października 2018 r. w klasie......................
Na zebraniu zapoznano niżej podpisanych rodziców z następującymi sprawami:
1) Przed zebraniem wychowawców z rodzicami odbędzie się spotkanie z dyrektorem i pedagogiem szkolnym
w auli im. Toniego Halika (sala nr 24) z udziałem wychowawców i nauczycieli.
Program: 1) Pogadanka: Jak wspierać dziecko w wyborach edukacyjno-zawodowych, Rola rodziców w
kształtowaniu umiejętności społecznych – pogadanka p. Aneta Glinka - doradca zawodowy z Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce.
2) Przedstawienie nauczycieli uczących w klasie
3) Zapoznanie z rodzicami
4) Wybór rady klasowej rodziców ( 3-4 osoby):
a)………………………………………………..........b)……………………………………………...............
c)………………………………………………..........d)........................................................................
4) Zebranie rad klasowych rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas - 11.10.2018r. o godzinie 1715.
5) Informacja o stronie internetowej szkoły: WWW.slo2.pl , na której jest Statut Szkoły i inne dokumenty
szkolne,
terminarz
wywiadówek
(11.10.2018r.,06.12.2018r.,24.01.2019r.,21.03.2019r.,23.05.2019r.),
tygodniowy plan zajęć, inne wydarzenia z życia szkoły.
6) Zmiana obuwia na klapki lub kapcie przez uczniów (każdy uczeń ma szafkę na ubranie i buty)
7) Oceny postępów w nauce, zachowanie, frekwencja
8) Profilaktyka uzależnień: - palenie papierosów przez uczniów (sporo uczniów pali papierosy – wyczuwalne
jest to również od dziewczyn), -picie alkoholu przez młodzież w różnych okolicznościach poza szkolnych
(dyskoteki, późne powroty do domu ), - spożywanie narkotyków, dopalaczy ( niżej informacja do odczytania).
Młodzież w czasie przerw wychodzi z budynku szkolnego i pali papierosy. Prosimy o rozmowę rodziców z
dzieckiem. Najczęstsze powody sięgania po narkotyki, dopalacze:
potrzeba przynależności do grupy
presja kolegów
brak właściwych relacji między dziećmi, a rodzicami
robienie na przekór dorosłym
aspirowanie do dorosłości
ciekawość
niemożność pokonania stawianych poprzeczek
brak wypełniania czasu ciekawymi zajęciami
obniżone poczucie własnej wartości
stan permanentnej frustracji
Sygnały ostrzegawcze, czyli na co należy zwrócić uwagę:
pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami
izolowanie się od innych domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów
bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja
niewytłumaczalne spóźnienia, późne powroty lub noc poza domem
tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia
nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie
częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza
- nagłe zmiany nastroju i aktywności, okresy ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością,
nadmierny lub brak apetytu
9) W szkole obowiązuje: Statut II SLO, Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Dokumenty znajdują się na
stronie internetowej szkoły – WWW.slo2.pl Proszę rodziców o zapoznanie się z nową stroną internetową
szkoły.
10) Składka na Fundusz Szkolny (zgodnie ze Statutem Szkoły obowiązkowa ze względu na brak czesnego) –
70zł – prosimy o wpłaty w dniu dzisiejszym jeśli jest to możliwe. Jeżeli rodzice, firmy mogą wspomóc szkołę na
zakup pomocy dydaktycznych mogą być również większe wpłaty na konto Rady Rodziców: Nr 62 1090 2590
0000 0001 3168 4335, SANTANDER Bank Polska.
11) Zamierzenia klasowe i sprawy bieżące z życia klasy – org. półmetka -( decyzja rodziców, wychowawców
i samych uczniów, że półmetka w kl. II nie będzie), org. studniówki- 26.01.2019r. Wybór komitetu
organizacyjnego. Wytyczne: a) godziny i miejsce trwania imprezy (bezpieczny)- początek - 1900, zbiórka 1800
b) nazwa zespołu muzycznego , c) kwota składki od ucznia zł, d) nazwisko, adres kamerzysty ( cena, warunki ),
e) nazwiska rodziców dyżurujących w trakcie imprezy, f) skład komitetu org. (po 2-3 osoby z każdej klasy,
g) oświadczenie o niepodawaniu uczestnikom(młodzieży) imprezy przez rodziców i innych osób napojów
alkoholowych i innych używek w tym dopalaczy. Uzgodnienia zawarte są w regulaminie studniówki i protokole
uzgodnień Komitetu Organizacyjnego Rodziców (zapoznać na zebraniu wszystkich rodziców z ustaleniami
komitetu).
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12) Zasady korzystania z telefonów komórkowych oraz kontroli frekwencji i usprawiedliwiania nieobecności
przez pełnoletniego ucznia znajdują się na stronie internetowej szkoły. Wychowawca przybliży zasady w trakcie
wywiadówki. Zasady znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.slo2.pl
PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKÓŁ
Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY
PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ,
ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ
W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych
środków w celu wprowadzenia się w stan odrzucenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania
świadczące o demoralizacji[1], nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskana
informację. (Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku
potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania rodziców, zaś
bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może
zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie
terapeutycznym).
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, szkoła pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.
5. Podobnie, szkoła powiadamia sąd lub policję, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki
oddziaływań wychowawczych ( rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
6. Jeżeli zachowania świadczące o determinacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to
udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela
powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
W przypadku popełnienia czynu karalnego prze ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić
policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora
lub policję.
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem
alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego:
stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy
medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. ( Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o
pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do
dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki).
5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu
odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia
albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. ( W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości [2] policja
ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo policyjnych pomieszczeń dla osób
zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia – maksymalnie do 24 godzin. O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców/ opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat ).
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń ( przed ukończeniem 18 lat ) znajduję się pod
wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym
policji lub sądu rodzinnego. ( Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat,
stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży
w kompetencji tej instytucji ).
W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor, itp. ) ma prawo żądać, aby
uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni ( we własnej odzieży ),
ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.
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( Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest
to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji ).
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich
do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania
zawartości teczki, szkoła wzywa policję, która przeszukuję odzież i przedmioty należące do ucznia oraz
zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany
jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo
uczeń nabył substancję. ( całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę
z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami ). Uwaga!
Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacji, o których mowa w ,,Procedurach” albo, gdy
wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w której obecność
policji jest konieczna. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej
zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innym pracownikiem szkoły.
13) Ubezpieczenie uczniów w Compensa – Ostrołęka, ul. Goworowska ( poinformować kto nie opłacił
składki – jeszcze można wpłacić do wych.) 32zł, ubezp., obejmuje śmierć wskutek NW, trwały uszczerbek
na zdrowi skutek NWoraz koszty leczenia w szpitalu, zwrot kosztów leczenia, pogryzienie, użądlenie, atak
sabotażu i terroru, operacje plastyczne, koszty korepetycji niezbędnych wskutek NW, koszty rehabilitacji).
Warunki ubezpieczenia posiada wychowawca klasy.
14)W klasach III zapoznać rodziców z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego ( zapis
w dzienniku) – w załączeniu procedury wcześniej otrzymał wychowawca ( na stronie internetowej szkoły).
15) Próbna matura w kl. III 20-23 listopada 2018 r. przygotowana przez Wydawnictwo Operon, Gazetą
Wyborczą i British Cancil..
16) Na lekcjach wych.fiz. dużo uczniów jest nie ćwiczących bez przyczyny, należy podjąć działania w celu
wyeliminowania sytuacji.
17) W szkole obowiązują tarcze szkolne. Cena 1 szt.2zł. Do końca października każdy uczeń powinien
mieć przyszytą tarczę szkolną do munduru. Obowiązek noszenia tarczy szkolnej na mundurze. Koszulki
z napisem Klasa Mundurowa II SLO Ostrołęka można zakupić po 15 zł w kancelarii szkoły.
18) Czystość i higiena osobista uczniów, mycie osobiste całego ciała oraz szczególnie w miejscach
intymnych, pogadanki wychowawców w uczniami i ich rodzicami. Przygotowanie kurtek zimowych,
upranie ich w pralni lub pralce z użyciem proszku do prania jeszcze przed jesienią i częste pranie w czasie
zimowym.
19) Apel do rodziców: „ W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz w celu podniesienia
dyscypliny wśród młodzieży”. Od 15.02.2010 r. został założony monitoring na korytarzach szkolnych, na
zewnątrz budynku szkolnego i działce szkolnej.
Drodzy Rodzice!
W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz w celu podniesienia dyscypliny wśród
młodzieży chcemy wspólnie z Państwem wzmocnić nasze działania w tym zakresie. W związku z tym apelujemy
do Was, drodzy Rodzice uczniów uczęszczających do II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego
Halika w Ostrołęce aby:
uczniowie powierzeni naszej opiece wg. planu zajęć dydaktycznych ( lekcje, koła zainteresowań,
zajęcia sportowe, fakultety ) przebywali tylko i wyłącznie na terenie szkoły. W przypadku, gdy uczeń
samowolnie opuści budynek lub teren szkoły podczas lekcji oraz przerw międzylekcyjnych, nauczyciele
nie ponoszą odpowiedzialności za jego zachowanie i bezpieczeństwo. O tego typu zachowaniach uczniów
będziecie informowani Państwo przez wychowawcę. Skutkować to również będzie obniżeniem oceny
z zachowania.
o wszelkich przejawach przemocy mających miejsce na terenie szkoły, a sygnalizowanych
w domu, informować wychowawcę, pedagoga szkolnego, dyrekcję.
uczniowie zaniechali przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych np. biżuterii, telefonów
komórkowych, odtwarzaczy MP-3, kalkulatorów itp. Za skradzione lub pozostawione wyżej wymienione
przedmioty, szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
zwrócić uwagę na fakt, iż w czasie lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów
komórkowych. W przypadku złamania zakazu przez ucznia, nauczyciel zabezpiecza telefon do momentu
odebrania go przez rodzica.
uczniowie przychodzili do szkoły w stosownym do tego miejsca stroju ( bez odkrytego brzucha,
ramion ). Wygląd zewnętrzny ucznia – schludny, czysty ( bez pomalowanych na czerwono paznokci,
ufarbowanych włosów, niepotrzebnych ozdób na ubraniu i ciele. Każdego ucznia obowiązuje zmiana
obuwia codziennego na kapcie lub klapki.
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W przypadku zniszczenia lub zdewastowania przez ucznia mienia szkoły zarówno w budynku jak i na
zewnątrz koszty spowodowanych szkód ponoszą rodzice.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaproponować jeszcze inne rozwiązania usprawniające działalność
szkoły w zakresie bezpieczeństwa naszych uczniów, zapraszamy do współpracy.
20) Przypomnienie że w szkole obowiązuje Statut, który znajduje się na stronie internetowej: www.slo2.pl
21) Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę - 19.X.2018r. ok. godz.ok.600 Dokładną godzinę przekaże
katecheta p. Rafał Mędelski.
22) W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny i dziennik w formie papierowej- podanie adresów e-mailowych
przez rodziców, żeby wygenerować login dostępu do systemu dla rodziców i uczniów. Podanie zasad obsługi
systemu ( na stronie szkoy www.slo2.pl/uczniowie i rodzice.
23) W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przechodziła ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną przez wizytatorów
Kuratorium Oświaty. W raporcie z ewaluacji zapisano, że szkoła prowadzi działalność na poziomie
podstawowym i podejmuje zadania oświatowe z poziomu rozszerzonego.
24) W dniu 21 września 2017 roku na naradzie dyrektorów inaugurującej rok szkolny 2017/2018 w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym im. Oskara Kolberga w Karniewie został wręczony na ręce Pana dyrektora Adam
Ochenkowskiego Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie przyznany przez Kapitułę powołaną przez
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
25) Miło nam poinformować, że zakończył się projekt Stowarzyszenia Sympatyków II Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce pt. „Rodzina polonijna? Nasza wspólna
historia” został sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego Rodzina
polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych
za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.
Celami projektu są m.in.: nawiązanie i wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami szkół funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych Polaków za granicą prowadzących nauczanie
języka polskiego i w języku polskim, a uczniami szkół w Polsce, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół za
granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim i szkół w Polsce, doskonalenie
znajomości języka polskiego przez uczniów szkół za granicą, upowszechnienie informacji o Polonii i Polakach
zamieszkałych za granicą, aktywizacja polskich środowisk oświatowych za granicą oraz środowisk oświatowych
w Polsce.
Projekt zakładał wymianę międzynarodową uczniów pomiędzy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im.
Toniego Halika w Ostrołęce, a Gimnazjum w Trokach na Litwie.

Inne sprawy omawiane przez wychowawcę lub zgłaszane przez rodziców:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Podpisy obecnych rodziców:
Podpis wychowawcy:
25)
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