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Zarządzenie Nr 436/20
a 

Dyrektora II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika  

w Ostrołęce 

z 30.10.2020 r. 

w sprawie organizacji pracy Liceum w roku szkolnym 2020/2021 

Na podstawie art. 61 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  

1. Nauka w liceum trwa 4 lata. 

2. W Liceum obowiązuje pięciodniowy tydzień nauki od poniedziałku do piątku. 

3. Rok szkolny rozpoczyna się 1.9.2020 r., a kończy – 31.8.2021 r. 

4. Wyznacza się terminy: 

1) rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 1.09.2020 r.;  

2) zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych na 25.06.2021 r.; 

3) przerw świątecznych od 23.12.2020 r. do 6.01.2021 r.; 

4) ferie zimowych od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;  

5) ferie letnie od 26.06.2021 r. do 31.8.2021 r. 

5. Działalność edukacyjna Liceum jest określona przez: 

1) szkolny zestaw programów nauczania; 

2) program wychowawczo-profilaktyczny Liceum. 

6. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej i wychowawczej Liceum w roku 

szkolnym 2020/2021 są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne (zajęcia z zakresu kształcenia ogólnego); 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia: 

a) edukacja wojskowa, edukacja policyjna, taktyki i techniki interwencji w ramach 

wychowania fizycznego; 

b) dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych 

zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

c) prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

4) zajęcia z religii i z etyki; 

5) zajęcia umożliwiające uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej; 

6) zajęcia wychowanie do życia w rodzinie; 

7) zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej; 



8) inne niż wymienione w pkt. a–d zajęcia edukacyjne. 

 7. Zajęcia organizuje Dyrektor Liceum, za zgodą organu prowadzącego Liceum i po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 8. Podstawową jednostką lekcyjną w Liceum jest godzina lekcyjna. 

 9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny 

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

10. Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział. 

11. Nabór uczniów do oddziałów odbywa się według zasad określonych w oddzielnym 

zarządzeniu.  

12. Liczbę uczniów w oddziałach ustala organ prowadzący Liceum. 

13. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Liceum. Arkusz organizacji opracowuje Dyrektor Liceum, po 

zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, w 

terminie do 30.4. roku poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy. 

14. Arkusz organizacji Liceum określa w szczególności liczbę: 

1) pracowników Liceum (etaty pedagogiczne i etaty administracji i obsługi), w tym 

urlopy zdrowotne, oddelegowania do pracy w związkach zawodowych, etaty 

uzupełniające w Liceum i w innej placówce; 

2) stanowisk kierowniczych; 

3) godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący Liceum; 

4) godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

5) oddziałów. 

15. Arkusz organizacji Liceum zatwierdza organ prowadzący Liceum, po przedstawieniu 

przez dyrektora szkoły do zatwierdzenia, w terminie do 20.08 danego roku. 

16. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Liceum, Dyrektor Liceum, 

uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

17. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są prowadzone w oddziałach, grupach oddziałowych 

lub grupach międzyoddziałowych. 

18. Dyrektor Liceum podejmuje decyzję w sprawie podziału pojedynczego oddziału na grupy 

oddziałowe lub grupy międzyoddziałowe w celu prowadzenia zajęć wymagających 

specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, przestrzegając przy tym zasad 

wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, a w szczególności: 

1) liczebności oddziału; 

2) liczby dziewcząt i chłopców w oddziale; 

3) realizacji zajęć laboratoryjnych; 

4) przystosowania sal do prowadzenia zajęć. 

19. W grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych mogą być prowadzone niektóre 

zajęcia obowiązkowe (np. kształcenie w zakresie rozszerzonym, nauczanie języków 

obcych nowożytnych, wychowanie fizyczne) i inne zajęcia. 

20. Każdy uczeń Liceum musi realizować od 2 do 3 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, 

ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w Liceum. 

21. Uczeń dokonuje wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie                                             



z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych                   

w terminie do 31.0. roku szkolnego, w którym uczęszcza do klasy pierwszej. 

22. Liceum organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów                   

i ich rodziców (opiekunów prawnych) oraz możliwościami finansowymi Liceum. Udział                

w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny i bezpłatny. 

23. Liceum zapewnia uczniom: 

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) bibliotekę; 

3) gabinet profilaktyki zdrowotnej; 

4) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

5) pomieszczenia sanitarno-higieniczne; 

6) szatnię. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

............................................................... 

(podpis i pieczęć Dyrektora) 

 


