
 
1. Organizacja roku szkolnego 2020/2021 w  LO nr XVII im. Agnieszki Osieckiej 
 

 Czas trwania semestru I:                    1.09 2020-15.01.2021 
 - termin wystawienia ocen za I semestr                        8.01.2021 

 Czas trwania semestru II:         1.02.2021-25.06.2021 
 - termin wystawienia ocen w klasach maturalny           23.04.2021 
 - termin wystawienia ocen rocznych   18.06.2021 

 Zimowa przerwa świąteczna                       23-31.12.2020 
 Ferie zimowe           18.01-31.01.2021 
 Wiosenna przerwa świąteczna         1-6.04.2021 
 Zakończenie roku szkolnego        25.06.2021 

 
 

2.  Dni wolne od zajęć edukacyjnych: 
4.01.2021 ( poniedziałek) – odrabiamy w sobotę 3.10.2020. 

5.01.2021 ( wtorek) – odrabiamy w sobotę 14.11.2020  

4.06.2021 (piątek) – odrabiamy w sobotę 17.04.2021 

3. Terminy zebrań z Rodzicami  
 

      Wywiadówki o godz. 17.00 i konsultacje w godz. 17.30-19.00:  
                 I semestr –  7.09.2020 ( klasy pierwsze), 9.09.2020 ( klasy drugie i trzecie), 
                 4.11.2020, 13.01.2021 
                 II semestr – 10.03.2021, 16.04.2021 ( klasy maturalne), 7.05.2021, 11.06.2021 
 

4. Opłaty: 
 

- Ubezpieczenie:                         46 zł. (rodzic wpłaca indywidualnie na konto)  
- Na Radę Rodziców:                  80 zł./rok (z jednego domu)  

Konto wpłat na Radę Rodziców: BOŚ S. A. PL 76 1540 1030 2103 0003 5850 0001 
 

5. Dokładny adres szkoły 
 

Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław,  
tel. (71)7986740; www.lo17.wroc.pl;  Dziennik elektroniczny: www.synergia.librus.pl 
 

 

Godziny dyżurów Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Dyrektor - gabinet 107 
mgr Małgorzata Iwankiewicz 

12.00-17.00 - - - - 

wicedyrektor - gabinet 107 
mgr Edyta Cwynar 

8.00-12.00 - 8.00-14.00 - 9.00-12.00 

wicedyrektor - gabinet 205 
mgr Beata Multan 

- 11.00-15.30 - 12.00-16.00 10.00-14.00 

Pedagog - gabinet 11 
mgr Dorota Makles 

8.00-12.00 11.00 -14.00 8.00 -13.00 12.00-16.00  10.00-15.00 

Psycholog - gabinet 11 
mgr Barbara Mikuczewska 

10.00-15.00 8.00-13.00 12.00-16.00 8.00-12.00 8.00-12.00 

Pielęgniarka – gabinet 4 11.30-16.30 11.30-16.30 - 11.30-16.30 - 

Biblioteka s. 105 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-14.00 

Sekretariat uczniowski s. 107A Codziennie w godzinach 9.00-14.00 oraz podczas zebrań z Rodzicami  
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5. Zapraszamy Rodziców na następujące imprezy:   

19.03.2021 - IV Koncert Charytatywny „Wiosna, ach to ty!” 
….04.2021- Koncert galowy XVII Przeglądu Twórczości A. Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA”  
 

Stypendia szkolne i zasiłek szkolny 
 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z 
niskich dochodów. ( dochód 528 zł na osobę) 
Ważne- świadczeń wychowawczych ( program 500+) nie wlicza się do dochodów rodzinnych. 
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku: 

 śmierci rodzica lub prawnego opiekuna; 

 klęski żywiołowej; 

 wydatków związanych z długotrwałą chorobą ( ucznia, czy  w rodzinie); 

 innych szczególnych okoliczności. 

Wniosek o zasiłek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. 
Wnioski o stypendium szkolne należy złożyć do 15.09.2021 r w Dziale Świadczenia Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul Hubskiej 30/32 we Wrocławiu. Tel 71 78-22-346 i 71 78-22-348  ( od pon. do pt. 
w godz. od 8.00 do 15.00) 
Wnioski można pobrać  na stronie www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasiłki-szkolne ,  u 
pedagoga p. Doroty Makles i w sekretariacie uczniowskim. 
 
Zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole: 

 uczeń ma obowiązek przedstawić  usprawiedliwienie swojej nieobecności  w terminie 5 dni roboczych  
ustania przyczyny absencji; 

 w razie choroby trwającej więcej ni ż 5 dni uczeń lub jego rodzice maja obowiązek powiadomienia  
wychowawcy; 

 wychowawca respektuje usprawiedliwienia zawierające w uzasadnieniu ważne przyczyny nieobecności.  
Usprawiedliwienia bez uzasadnienia nie będą uwzględniane; 

 rodzice lub pełnoletni uczniowie usprawiedliwiają  nieobecności na zajęciach szkolnych w formie pisemnej  
lub przez dziennik elektroniczny; 

 zwolnienia z zajęć dostarczane przez rodziców lub pełnoletnich uczniów powinno zawierać: (imię i nazwisko 
ucznia, klasę, dokładne określenie okresu nieobecności , sumę opuszczonych lekcji i przyczynę absencji); 

 przy opuszczeniu przez ucznia 15 godzin nieusprawiedliwionych uczeń dostaje naganę ustną od 
wychowawcy, który po przez dziennik elektroniczny  informuje o tym fakcie rodziców;  

 po opuszczeniu przez ucznia powyżej 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia uczeń otrzymuje naganę 
dyrektora szkoły  wpisem do akt ucznia; 

 po opuszczeniu 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia przez ucznia odbędzie się Komisja  
Dyscyplinarna. 
 

Ważne informacje:  

 rodzice lub uczniowie klas pierwszych składają opinie/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej  
do  sekretariatu uczniowskiego do 15.09.2020 r; 

 strój ucznia ma być wyrazem szacunku wobec instytucji jaka jest szkoła. ogólny wygląd i zachowanie ucznia  
ma licować z  godnością osoby i powagą miejsca; 

 uczeń na terenie szkoły oraz na wszystkich imprezach organizowanych przez  szkołę nie może palić tytoniu  
i papierosów elektronicznych, spożywać  alkohol, posiadać lub używać  narkotyków i środków odurzających; 

 ucznia obowiązuje zakaz używania urządzeń telekomunikacyjnych na zajęciach szkolnych; 
 uczeń ma zakaz opuszczania terenu szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i przerw miedzy nimi. 
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