Usprawiedliwienia
Uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie powinni dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie po powrocie
do szkoły na najbliższych zajęciach z wychowawcą.
O dłuższej przewidzianej nieobecności (trwającej co najmniej 1 tydzień) rodzice są zobowiązani powiadomić
wychowawcę na początku nieobecności.
Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
Rodzice/prawni opiekunowie ucznia ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego występują
do dyrektora szkoły z wnioskiem w następujących terminach:
 w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza – do 15 września,
 w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 25 stycznia bieżącego roku szkolnego,
 w przypadku zdarzeń losowych można wystąpić do dyrektora poza ustalonymi terminami.
Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego w trakcie trwania lekcji (o ile nie jest to pierwsza i ostatnia
lekcja) przebywa w miejscu odbywania się lekcji.
Uczeń zwolniony z zajęć wychowani fizycznego umieszczonej w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej
godzinie lekcyjnej może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy jego rodzice / prawni opiekunowie złożą
dyrektorowi oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie. W przypadku pełnoletniości uczeń
wnioskuje sam.

Mini Informator
Rodziców
na rok szkolny 2017/2018

Stypendia, o które mogą ubiegać się uczniowie:
 Stypendium Naukowe Starosty Sulęcińskiego
 Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego
 Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny, tel. 95 755 24 75 w. 30

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej
ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcinie
tel. 95 755 24 75 fax. 95 755 24 76
http://www.zsliz-sulecin.edu.pl
e-mail: szkol@hoga.pl

Wychowawcy klas
Typ
szkoły/Klasa
1 LO w/pp
1 T żug
1 T h/inf
1 T log/ek
1 A SB I S
1 B SB I S
2 LO w/bp/pp
2 T żug
2 T mt/ps
2 T log/inf
2 ZSZ A
2 ZSZ B
3 LO A
3 LO B
3 T żug
3 T mt/ps
3 T h/log
3 ZSZ A
3 ZSZ B
4 T mt/ps
4 T h/żug
4 T log

Nazwisko i imię
wychowawcy

Nr gabinetu/pracowni

Ignatowicz Karolina
Kozioł Iwona
Piotrowska Joanna
Iwasieczko Sławomir
Rogowska Karina
Błońska Katarzyna
Czarnecka Agnieszka
Sobieraj Agnieszka
Maciak Jolanta
Jacniacki Krzysztof
Kulej Krzysztof
Hendzel Barbara
Hartman Mariusz
Kowalewska Anna
Sobieraj Anna
Hartman Monika
Tamulewicz Jadwiga
Wójtowicz Radosław
Czarnecki Jacek
Romanowska Irena
Butkiewicz Witold
Czerwińska Elżbieta

51 (gł. budynek dydakt.)
43 (gł. budynek dydakt.)
6 (pracownia ekonomii)
7 (pracownia ekonomii)
40 (gł. budynek dydakt.)
13 (gł. budynek dydakt.)
61 (gł. budynek dydakt.)
7 (gł. budynek dydakt.)
54 (gł. budynek dydakt.)
5 (pracownia ekonomii)
18 (pracownia CKP)
1 (pracownia gastronomii)
42 (gł. budynek dydakt.)
35 (gł. budynek dydakt.)
39 (gł. budynek dydakt.)
60 (gł. budynek dydakt.)
15 (pracownia CKP)
36 (gł. budynek dydakt.)
58 B (gł. budynek dydakt.)
49 (gł. budynek dydakt.)
17 (pracownia CKP)
34 (gł. budynek dydakt.)

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcin w tym
roku obchodzi 72 rocznicę swojego istnienia. To szkoła żywa, dynamicznie
rozwijająca się, żądna nowych idei. Wykształciła tysiące uczniów, co zawdzięcza
panującej atmosferze, sukcesom uczącej się młodzieży i pracującej kadrze
pedagogicznej.

Misja i wizja szkoły
Bezpieczeństwo, promocja zdrowego stylu życia, stwarzanie uczniom możliwość
zdobywania zawodu, rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Kształcimy
Wyrabiamy
Zapewniamy

Gwarantujemy

Młodego Europejczyka, mogącego odnieść sukcesy, rozwijać swoje
aspiracje zawodowe, ambicje, pasje i zainteresowania.
w uczniach aktywne postawy wobec przemian społecznych
w dziedzinie życia publicznego, gospodarczego i kulturalnego.
wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym,
przyjaznym środowisku.
dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
i opiekuńcze prowadzone przez aktywnych, wykształconych
nauczycieli, wciąż doskonalących się i wzbogacających warsztat
pracy.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalone przez
Ministra Edukacji Narodowej
 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Zamierzenia szkoły na rok szkolny 2017/2018
 Uwzględnianie inicjatyw rodziców przy wykorzystaniu funkcji dziennika elektronicznego umożliwiającego
aktywny, stały kontakt ze szkołą, pozwalający na bieżące motywowanie do uzyskania wyższych wyników
nauczania, przygotowywanie się do zajęć oraz na poprawę frekwencji.
Cel ewaluacji wewnętrznej
 Ocena jakości wdrażania inicjatyw rodziców dotyczących częstotliwości kontaktu nauczycieli z rodzicami
ze szczególnym wykorzystaniem dziennika elektronicznego.

Prawa i obowiązki rodziców / prawnych opiekunów
Rodzice / prawni opiekunowie mają m.in. prawo do:
 znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych
 udziału w spotkaniach, zebraniach, indywidualnych kontaktach;
 proponowania i inicjowania nowych metod pedagogicznych;
 znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminu w drodze bieżącej informacji przekazywanej rodzicom;
 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności
w nauce poprzez indywidualne kontakty z wychowawcą, zebrania rodziców, dziennik elektroniczny;
 uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka;
Rodzice / prawni opiekunowie mają, m.in. obowiązek:
 systematycznego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami uczącymi w danej klasie;
 udzielania rzetelnej informacji o sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej ucznia;
 zgłaszania się każdorazowo na wezwanie dyrektora, wicedyrektora, wychowawcy lub innego nauczyciela;
 wyposażania ucznia w niezbędne przybory szkolne, podręczniki i odzież.

Słowo od Rady Rodziców
Rada Rodziców zwraca się z apelem o dokonanie wpłaty na radę rodziców w wysokości 50 zł.
Wpłaty można dokonywać na konto: BZ WBK 14 1090 1115 0000 0001 1317 2534
lub w kasie Rady Rodziców
Przewodnicząca Rady Rodziców – Izabela Pruchnicka

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia – 1 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 27 kwietnia 2018 r.
Egzamin maturalny: od 4 do 25 maja 2018 r.- wg harmonogramu
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Sesja 1: Etap pisemny – 11 stycznia 2018 r.
Sesja 2: Etap pisemny – 19 czerwca 2018 r.
Sesja 1: Etap praktyczny
– 10 stycznia 2018 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja,
– od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r. – w pozostałych kwalifikacjach
Sesja 2: Etap praktyczny
– 26 czerwca 2018 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
– od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. – w pozostałych kwalifikacjach

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2017/2018: 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
Terminy planowanych spotkań z rodzicami
Data

Godzina

27 września 2017 r.

15

13 grudnia 2017 r.

1600

24 stycznia 2018 r.

00

16

Lekcja 1

800-845

Lekcja 2

850-935

Lekcja 3

940-1025

Lekcja 4

1045-1130

Lekcja 5

1135-1220

Lekcja 6

1225-1310

Lekcja 7

1315-1400

Lekcja 8

1405-1450

Forma kontaktu
Zebranie organizacyjne poświęcone sprawom związanym
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
Wywiadówka na miesiąc przed klasyfikacją/konsultacje indyw.
Zebranie z wychowawcami klas - podsumowanie I semestru

21 marca 2018 r.

1600

Wywiadówka na miesiąc przed klasyfikacją klas programowo
najwyższych

16 maja 2018 r.

1600

Wywiadówka na miesiąc przed klasyfikacją/konsultacje indyw.

inne w zależności od potrzeb
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Data

Godziny zajęć lekcyjnych i przerw

30

13 października 2017 r.
02 listopada 2017 r.
03 listopada 2017 r.
22 grudnia 2017 r.
02 stycznia 2018 r.
19 stycznia 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.
02 maja 2018 r.
04 maja 2018 r.
01 czerwca 2018 r.

Technikum
(10 dni)
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Liceum
ogólnokształcące
10 dni)
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
(6 dni)
nie
tak
tak
nie
nie
nie
tak
tak
tak
tak

