
 
Informator dla rodziców na rok szkolny 2022/2023 

 
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 2022/2023 ustalone przez Ministra Edukacji i Nauki:  

- wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji, 
- wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona 

i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

- działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in.  przez 

umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej, 

- doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb 
oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej, 

- wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023, 

- doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, 
- rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia 

do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych, 
- wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, 

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, 

- podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych 
i integracyjnych. 

 

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. 

Nr lekcji Godziny 

Lekcja 1 800-945 

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 2022/2023 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2022 r. – 01 stycznia 2023 r. 

Ferie zimowe – 30 stycznia 2023 - 12 lutego 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna – 06 kwietnia 2023 r. – 11 kwietnia 2023 r. 
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – 28 kwietnia 2023 r. 

Egzamin maturalny – od 4 do 23 maja 2023 r. wg harmonogramu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

Zakończenie I semestru – 22 stycznia 2023 r. 
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 2022/2023 – 23 czerwca 2023 r. 

Ferie letnie – 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. 

 

Terminy egzaminów zawodowych 

SESJA ZIMOWA SESJA LETNIA 

 

Etap pisemny (Formuła 2019):  10 – 14 stycznia 2023 r. 

 

 

Etap pisemny (Formuła 2019): 2 – 7 czerwca 2023 r. 

 

 Etap  praktyczny (Formuła 2019): 

 
– 09 stycznia 2023 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest 

dokumentacja, 

– od 09 – 21 stycznia 2023 r. – w pozostałych kwalifikacjach. 

 

Etap  praktyczny (Formuła 2019):  

 
- 1 czerwca 2023 r. – w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest 

dokumentacja, 

- od 1 czerwca do 18 czerwca 2023 r. – w pozostałych kwalifikacjach. 

 

 

 

 



Terminy planowanych spotkań z rodzicami 

Data Godzina Forma kontaktu 

22 września 2022 r. 

(czwartek) 
16 00 

Zebranie organizacyjne poświęcone sprawom związanym z rozpoczęciem nowego 

roku szkolnego 

15 grudnia 2022 r. 

(czwartek) 
16 00 Wywiadówka na miesiąc przed klasyfikacją/konsultacje indywidualne. 

26 stycznia 2023 r. 

(czwartek) 
16 00 Zebranie z wychowawcami klas - podsumowanie I semestru. 

23 marca 2023 r. 

(czwartek) 
16 00 Wywiadówka rodziców uczniów klas programowo najwyższych. 

25 maja 2023 r. 

(czwartek) 
16 00 Wywiadówka /konsultacje indywidualne rodziców. 

 

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 

 

poniedziałek 

31.10.2022 

 

wtorek 

02.05.2023 

czwartek 

04.05.2023 

piątek 

05.05.2023 

piątek 

09.06.2023 

 

 
Wychowawcy klas 

Klasa Wychowawca Gabinet 

II LO w Sławomir Iwasieczko Warsztaty ekonomiczne – gabinet E 7 

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

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

I T żug Marzena Ćwiklińska Warsztaty gastronomiczne – sala bufetowa 

I T log OPW Krzysztof Jacniacki Warsztaty ekonomiczne – gabinet E 5 

I T inf/el Sławomir Jurkiewicz Budynek CKZ i U – pracownia mechatroniki 21 

I T ps Karina Rogowska Główny budynek dydaktyczny – gabinet 40 

I T hot Elżbieta Czerwińska Główny budynek dydaktyczny – gabinet 34 

II T żug/inf Mariusz Zjawiński Główny budynek dydaktyczny – gabinet 35 

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

II T m/log w Jadwiga Tamulewicz Budynek CKZ i U – gabinet W 15 

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

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

III T m/ps Mariusz Brzozowski Budynek CKZ i U – gabinet W 22 

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

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

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

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

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

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

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

I a BSIS Krzysztof Kulej Warsztaty ekonomiczne – gabinet E 8 

I b BSIS Małgorzata Białas Główny budynek dydaktyczny – gabinet 51 

I c BSIS Anna Sobieraj Główny budynek dydaktyczny – gabinet 39 

II a BSIS Grzegorz Olszowski Główny budynek dydaktyczny – gabinet 58B 

II b BSIS Irena Romanowska Główny budynek dydaktyczny – gabinet 49 

III a BSIS Radosław Wójtowicz Główny budynek dydaktyczny – gabinet 36 

 


