
 
Informator dla rodziców na rok szkolny 2021/2022 

 
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  

 
Misja i wizja szkoły 

 

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie jest szkołą bezpieczną, promującą zdrowie i zdrowy styl życia, stwarzającą uczniom 
możliwość zdobywania zawodu, rozwoju emocjonalnego i intelektualnego.  

Kształci Młodego Europejczyka, mogącego odnieść sukcesy, rozwijać swoje aspiracje zawodowe, ambicje, pasje i zainteresowania.  

Wyrabia w uczniach aktywne postawy wobec przemian społecznych w dziedzinie życia publicznego, gospodarczego i kulturalnego. 
Zapewnia wielokierunkowy i wszechstronny rozwój w bezpiecznym, przyjaznym środowisku.  

Gwarantuje dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przez aktywną, wykształconą kadrę pedagogiczną, wciąż 

doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy. 
 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki:  

- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 
realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, 

- wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie, 

- działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie 

m.in. wycieczek edukacyjnych, 
- podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i 

pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 
cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

- wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych, 

- wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
 

Rada Rodziców 

Rada Rodziców  zwraca się do wszystkich Rodziców z apelem  o dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Pragniemy 
poinformować, że ze wszystkich środków wpłaconych na ten cel, korzy stają tylko uczniowie, czyli Państwa dzieci. Finansuje się głównie wyjścia do kina, teatru oraz 

wszelkiego rodzaju konkursy i imprezy szkolne. 

Wpłat można dokonywać na konto: GBS Ośno Lubuskie  22 8369 0008 7109 4243 2000 0010  lub w kasie Rady Rodziców 
Rozkład zajęć i przerw śródlekcyjnych (z uwzględnieniem procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. UE w Sulęcinie w czasie 

trwania stanu epidemii w związku z COVID-19)  

Nr lekcji Godziny Uwagi 

Lekcja 1 800-945 
Uczniowie krótkie przerwy spędzają w obrębie zespołu klasowego / grupy uczniowskiej w wyznaczonej sali, gabinecie 

pod nadzorem nauczyciela, z którym odbywali  zajęcia przed przerwą. Uczniowie na miarę możliwości spędzają długą 

przerwę na powietrzu, na terenie przyszkolnym w wyznaczonych rewirach dla danego typu szkoły tj.: uczniowie liceum 

ogólnokształcącego na dziedzińcu szkoły, uczniowie technikum na skwerze rekreacyjnym wzdłuż wjazdu do szkoły, 

uczniowie branżowej szkoły w czasie trwania realizacji zajęć kształcenia ogólnego na placu pomiędzy budynkami nr 3 i 4.  

Opiekę nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach dodatkowych organizowanych po zakończeniu obowiązkowych zajęć 

dydaktycznych, poza harmonogramem dyżurów, sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

Lekcja 2 850-935 

Lekcja 3 940-1025 

Lekcja 4 1035-1120 

Lekcja 5 1125-1210 

Lekcja 6 1215-1300 

Lekcja 7 1305-1350 

Lekcja 8 1355-1440 

Lekcja 9 1445 - 1530 

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2021 r. – 01 stycznia 2022 r. 

Ferie zimowe – 17 stycznia 2022 - 30 stycznia 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r. 
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – 29 kwietnia 2022 r. 

Egzamin maturalny – od 4 do 23 maja 2022 r. wg harmonogramu 

Zakończenie I semestru – 14 stycznia 2022 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2021/2022  - 24 czerwca 2022 r. 

Ferie letnie – 27 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. 

 

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 

SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA 

Etap pisemny: 

Formuła 2017: 11 stycznia 2022 r. 

Formuła 2019: 11 – 15 stycznia 2022 r. 

Etap pisemny: 

Formuła 2017: 21 czerwca 2022 r. 

Formuła 2019: 2 – 7 czerwca 2022 r. 

Etap  praktyczny: 

Formuła 2017: 

– 10 stycznia 2022 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest 
dokumentacja, 

– od 12 stycznia do 6 lutego 2022 r. – w pozostałych kwalifikacjach. 

Formuła 2019: 
– 10 stycznia 2022 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest 

dokumentacja, 

– od 17 – 22 stycznia 2022 r. – w kwalifikacjach, w których rezultatem jest 
dokumentacja komputerowa, 

– 11 – 23 stycznia 2022 r. – w kwalifikacjach, w których rezultatem jest 

wykonanie i wykonanie komputerowe. 

Etap  praktyczny:  

Formuła 2017: 

- 20 czerwca 2022 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem 
jest dokumentacja, 

- od 22 czerwca do 6 lipca 2022 r. – w pozostałych kwalifikacjach 

Formuła 2019: 
- 1 czerwca 2022 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest 

dokumentacja 

- od 8 czerwca do 19 czerwca 2022 r. – w kwalifikacjach, w których 
rezultatem jest dokumentacja komputerowa, 

- od 1 czerwca do 19 czerwca 2022 r. – w kwalifikacjach, w których 

rezultatem jest wykonanie i wykonanie komputerowe  

 



Terminy planowanych spotkań z rodzicami 

Data * Godz. Forma kontaktu 

8 września 2021 r. 

16 00 

Zebranie organizacyjne poświęcone sprawom związanym z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego dla rodziców uczniów klas pierwszych i drugich 

9 września 2021 r. 
Zebranie organizacyjne poświęcone sprawom związanym z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego dla rodziców uczniów klas trzecich i czwartych 

12 – 13 grudnia 2021 r. 16 00 Wywiadówka na miesiąc przed klasyfikacją/konsultacje indywidualne 

12 – 13 stycznia 2022 r. 16 00 Zebranie z wychowawcami klas - podsumowanie I semestru 

24 marca 2022 r. 16 00 Wywiadówka rodziców uczniów klas programowo najwyższych 

18 - 19 maja 2022 r. 16 00 Wywiadówka /konsultacje indywidualne rodziców 

* przy organizacji spotkań umożliwia się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, m.in. poprzez bieżące 

rozłożenie organizacji zebrań w czasie, wyznaczenie obiektu szkolnego dla danego zespołu klasowego . 

 

Usprawiedliwienia 

Uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie powinni dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie po powrocie do szkoły na najbliższej godzinie 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 17 września, 

- w przypadku zwolnienia dotyczącego II półrocza – do 11 lutego 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 złożą dyrektorowi oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie. 

W przypadku pełnoletniości uczeń wnioskuje sam. 

 

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. 
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez Dyrektora Szkoły dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, 

Branżowej Szkoły I Stopnia 

Piątek 

15.10.2021 r. 

Piątek 

12.11.2021 r. 

Piątek 

07.01.2022 r. 

Środa 

04.05.2022 r. 

Czwartek 

05.05.2022 r. 

Piątek 

17.06.2022 r. 

 

Zapewnienie w czasie trwania epidemii szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w szczególności z wykorzystaniem 

technik komunikacji na odległość (e-dziennik, telefonicznie, mailowo). 

- Utrzymywanie kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, w tym poczty elektronicznej przez e - 

dziennik. 
- Nadzór wychowawców poszczególnych klas, jako osób odpowiedzialnych za obszar współpracy w zakresie szybkiej, skutecznej komunikacji 

z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, a nauczycielami. 

- Bieżące, zdalne utrzymywanie przez rodziców/prawnych opiekunów kontaktów z nauczycielami, wychowawcami (odbierania telefonów ze szkoły lub 
niezwłoczne oddzwanianie/odpowiadanie na maile, informacje przekazywane przez e – dziennik) oraz aktualizowanie danych kontaktowych (numer 

telefonu, adres e-mailowy, itp.). 

- Regularne korzystanie przez rodziców/prawnych opiekunów z dziennika elektronicznego, sprawdzanie strony internetowej szkoły) W miarę możliwości 
wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu szkolnych obowiązków. 

 

Informacje dodatkowe w zakresie bezpieczeństwa w czasie stanu epidemii w związku z COVID-19 dotyczące obowiązującej procedury w tym zakresie. 

Dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa w czasie dalszego obowiązywania stanu epidemii z uwagi na wznowienie zajęć stacjonarnych od 1 września 2021 r. 

wprowadzono procedurę działań kadry kierowniczej, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców. W razie bieżących potrzeb lokalnych przejście na nauczanie 
hybrydowe lub zdalne będzie podejmowane w drodze decyzji we współpracy z organem prowadzącym i powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną. 

- Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 
- Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

- Zawsze należy pamiętać o myciu rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza 

i po skorzystaniu z toalety, a także stosować właściwą ochronę podczas kaszlu i kichania, nie dotykania oczu, nosa i ust. 
- Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz (bezwzględnie obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust 

i nosa, dezynfekcja rąk). W sytuacji potrzeby pilnego kontaktu z dyrektorem szkoły, kierownictwem, pracownikami zalecany jest kontakt telefoniczny lub 

mailowy. 
- Zaleca się noszenie maseczek w pomieszczeniach wspólnych, w tym w ciągach komunikacyjnych z wyłączeniem przebywania w danej sali, gabinecie, 

pracowni. 

- Zajęcia z kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego prowadzi się w wyznaczonych budynkach szkolnych danego kierunku kształcenia. 
- Ustawia się na miarę możliwości stoliki uczniowskie w odległości nie mniejszej niż 1,5 m (licząc od blatu stolika). 

- Usuwa się z pomieszczeń szkolnych przedmioty i sprzęt (lub uniemożliwia się do nich dostęp), których nie można skutecznie umyć, wyczyścić lub 

dezynfekować.  
- Wietrzy się pomieszczenia szkolne co najmniej 1x na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

- Korzysta się z własnych książek, przyborów i innych  materiałów, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia, w tornistrze lub we własnej 

szafce (nie wymienia się przyborami szkolnymi między sobą). 
- Dezynfekuje się po każdych zajęciach wszystkie używane przez uczniów przedmioty, sprzęty, ławki, stoliki, klamki, kontakty. 

- Prowadzi się na miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni oraz ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

- Wprowadza się do regulaminów sal, gabinetów, pracowni, świetlicy i innych pomieszczeń zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie 
epidemii oraz podaje się je do wiadomości społeczności szkolnej. 

- Uwzględnia się okres 2 dni kwarantanny dla kartkówek, sprawdzianów, prac pisemnych, książek i innych materiałów, wytworów prac uczniowskich. 

- Pozostawia się odzież roboczą, przybory szkolne, podręczniki, jak też okrycia wierzchnie w przydzielonych szafkach uczniowskich. 
- Zapewnia się dostęp do mydła, płynu do dezynfekcji rąk w każdym pomieszczeniu sanitarno – higienicznym. 

- Wywiesza się przy dozownikach plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i instrukcje dezynfekcji. 

- Wyznacza się na terenie szkoły pomieszczenie lub obszar do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych. 
- Zapewnia się pojemniki do wyrzucania odpadów, typu maseczki, jednorazowe rękawiczki, itd..  

 



Wystąpienie u ucznia, słuchacza, pracownika objawów chorobowych sugerujących wystąpienie oznak wskazujących na chorobę zakaźną. 

- Uczeń, nauczyciel, pracownik informuje niezwłocznie dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji. 

- Osoba  która ma objawy (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie i wyłącznie przez wyznaczonego pracownika wyposażonego maseczkę, czy 

w przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki zostaje odizolowana w wyznaczonym pomieszczeniu do izolowania.  
- Pielęgniarka szkolna lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel pozostaje z odizolowaną osobą utrzymując min. 2 m odległości. 

- Dyrektor lub wyznaczony pracownik bezzwłocznie kontaktuje się z rodzicami, którzy w trybie pilnym odbierają ucznia ze szkoły. 

- Obszar, po którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji 
ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, kontakty). 

- Dyrektor na prośbę PSSE przekazuje listę osób, które miały kontakt z osobą wskazaną przez sanepid lub przebywały w tym samym czasie w części / 

częściach szkoły. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa na świetlicy szkolnej. 

- Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, aby ograniczyć większe skupiska uczniów. 
- Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. 

- Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania uczniów), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji. 
- Uczniowie podczas zajęć świetlicowych starają się utrzymać dystans społeczny. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej. 

- Dostosowuje się na miarę możliwości organizację trybu pracy do bieżących potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług 

biblioteki szkolnej. 

- Ogranicza się dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism. Dla czytelników otwarta jest wyłącznie wypożyczalnia. Czytelnia, stanowiska 
komputerowe, czasopisma, usługi ksero i wydruki komputerowe są niedostępne dla czytelników. 

- Zachowuje się bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników. 

- Wietrzy się co najmniej co 1 godzinę wszystkie pomieszczenia biblioteczne. 
- Umieszcza się w widocznym miejscu, przed wejściem, informację o maksymalnej liczbie odwiedzających mogących jednocześnie przebywać 

w bibliotece szkolnej. 
- Wprowadza się okres kwarantanny dla książek i innych materiałów w bibliotece w ilości 2 dni. 

- Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo dezynfekuje się blat, na którym leżały książki. 

- Przyjęte książki odkłada się na wydzielone półki - odpowiednio oznacza datą zwrotu i wyłącza z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny 
na 2 dni. 

- Bibliotekarz pracuje w maseczce oraz jednorazowych rękawiczkach, zachowując dystans od czytelników. 1,5m.. 

- Bibliotekarz przyjmuje książki na przygotowanym blacie, który zwiększa odległość pomiędzy użytkownikiem i bibliotekarzem, blat ten jest 
dezynfekowany po każdym użytkowniku. 

 
Wychowawcy klas 

Klasa Wychowawca Gabinet 

I LO w Sławomir Iwasieczko Warsztaty ekonomiczne – gabinet E 7 

II LO w/pp Agnieszka Sobieraj Główny budynek dydaktyczny – gabinet 13 

III LO bp/pp (G) Elżbieta Czerwińska Główny budynek dydaktyczny – gabinet 39 

III LO w/bp/pp (SP) Anna Kowalewska Główny budynek dydaktyczny – świetlica szkolna 

I T żug/inf Mariusz Zjawiński Główny budynek dydaktyczny – gabinet 34 

I T ps/bud Iwona Kozioł Główny budynek dydaktyczny – gabinet 43 

I T m/log w Jadwiga Tamulewicz Budynek CKZiU – gabinet W 15 

II T żug/m/p Beata Janicka Warsztaty gastronomiczne – gabinet 1 

II T inf Mariusz Kinowski Główny budynek dydaktyczny – gabinet 55A 

II T m/ps Mariusz Brzozowski Budynek CKZiU – gabinet W 22 

II T log/bud Bartosz Patelski Warsztaty ekonomiczne – gabinet E 8 

III T log/bud (G) Joanna Suchecka Główny budynek dydaktyczny – sala gimnastyczna 

III T ps/hot (G) Monika Hartman Główny budynek dydaktyczny – gabinet 60 

III T żug/inf (G) Agnieszka Czarnecka Główny budynek dydaktyczny – gabinet 61 

III T log/bud (SP) Jolanta Maciak Główny budynek dydaktyczny – gabinet 54 

III T ps/hot (SP) Karolina Ignatowicz Główny budynek dydaktyczny – gabinet 53 

III T żug/inf (SP) Joanna Piotrowska Warsztaty ekonomiczne – E 6 

IV T log/żug Damian Kierzek Główny budynek dydaktyczny – gabinet 38 

IV T ps/hot Krzysztof Staats Główny budynek dydaktyczny – sala gimnastyczna 

I a BSIS Jacek Czarnecki Główny budynek dydaktyczny – gabinet 58B 

I b BSIS Irena Romanowska Główny budynek dydaktyczny – gabinet 49 

II a BSIS Radosław Wójtowicz Główny budynek dydaktyczny – gabinet 36 

III a BSIS (SP) Grzegorz Olszowski Główny budynek dydaktyczny – sala gimnastyczna 

III b BSIS (SP) Marzena Ćwiklińska Warsztaty gastronomiczne – gabinet 2 

III c BSIS (G) Małgorzata Białas Główny budynek dydaktyczny – gabinet 51 

 


