
Szanowni Państwo 

W  związku  z  ukazaniem  się  Rozporządzenia  MEIN  z  13  grudnia  2021r.  w  sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021;  Poz. 2301 )
informuję, że: 

a) od  20  grudnia  2021r.  do  dnia  5  stycznia  2022  r.  zajęcia  edukacyjne  dla  klas  1-8

prowadzone  będą  w  trybie  zdalnym  przy  użyciu  aplikacji   Discord  w  czasie

rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji;

b) dzień 7.01.2022 zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej  pozostaje  dniem wolnym od

zajęć; 

c) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą realizować

zajęcia  ze  szkoły  (wniosek:   należy  przesłać  do  17  grudnia  do  godz.  14.00  na

adres: sekretariat@haloge.org.pl);

d)  zajęcia  rewalidacyjne   są  realizowane  w  bezpośrednim  kontakcie  ucznia  z  osobą

prowadzącą te zajęcia na terenie  szkoły; 

e) na  pisemny  wniosek  rodziców /  uczniów  pełnoletnich  w  szkole  będą  odbywać  się

konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne

z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego (wniosek należy

przesłać  do  17  grudnia  do  godz.  14.00  na  adres: sekretariat@haloge.org.pl - imię  i

nazwisko, klasa, przedmiot, data );

f) harmonogram  konsultacji  zbiorowych  i  indywidualnych  z  przedmiotów  maturalnych

zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły najpóźniej 20.12.2021 roku; 

g) na pisemny wniosek rodziców / uczniów pełnoletnich w szkole w czasie ograniczenia

funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  klasie  programowo  najwyższej  szkoły

artystycznej,  w  której  jest  przeprowadzany  egzamin  dyplomowy  szkoły  artystycznej

będą odbywały się konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym

zajęcia  edukacyjne  artystyczne  z  przedmiotów,  z  których  uczeń  przystępuje

odpowiednio do egzaminu dyplomowego( wniosek należy przesłać do 17 grudnia do

godz.  14.00  na  adres: sekretariat@haloge.org.pl imię  i  nazwisko,  klasa,  przedmiot,

data ).

h) harmonogram  konsultacji  zbiorowych  i  indywidualnych  z  przedmiotów  objętych

egzaminem  dyplomowym  zostanie  opublikowany  na  stronie  internetowej  szkoły

najpóźniej 20.12.2021 roku.

i) na  pisemny  wniosek  rodziców  /  pełnoletniego  ucznia  w  dniach  20-22  grudnia,  3-5

stycznia szkoła umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
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na odległość na terenie szkoły (wniosek należy przesłać do 17 grudnia do godz. 14.00 na

adres: sekretariat@haloge.org.pl - mię i nazwisko, klasa, data ).

Pozdrawiam
Aneta Ćwikiel - Łoboda
Dyrektor Szkół Animator
tel. 604-963-725
dyrekcja@halogen.org.pl
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