TER M IN AR Z
najważnie jszych zebrań, uroczystości i imprez w Zespole Szkół Elektronicznych
i Licealnych w Warszawie w roku szkolnym
2016/2017
Nazwa i rodzaj
zebrania
L.p
Data
/imprezy,
uroczystości/
Ze branie Rady
Pedagogiczne j ZSEiL 29.08.2016
1.
kończące rok s zkolny /poniedziałek/
2015/2016
Ze branie Rady
Pedagogiczne j ZSEiL
30.08.16
2.
inaugurujące rok
/wtorek/
szkolny 2016/2017
Ze branie zespołów
przedmiotowych i
zadaniowych, zespołu
wychowawczego,
31.08.16
3.
spotkanie z
/środa/
nauczycielami o stażu
pracy w ZSEiL do lat
2, przygotowywanie
dokumentacji itp.

Godz.

Miejsce

Osoby odpowiedzialne
i współodpowiedzialne
za organizację
dyrektor H. Szczur
wicedyrektor A. Sułek
wicedyrektor
A. Chłopczyńska
dyrektor H. Szczur
wicedyrektor A. Sułek
wicedyrektor
A. Chłopczyńska

9.00

klub szkolny

9.00

klub szkolny

9.00
10.30
12.00

klub szkolny
sale lekcyjne
pokój
nauczycielski

01.09.15
/czwartek/

9.00
10.30

sala
gimnastyczna

dyrektor H. Szczur
wicedyrektorzy
wychowawcy i nauczyciele

05.09.16
/poniedziałek/

17.00
18.00

sala
gimnastyczna
sale lekcyjne

dyrektor
wicedyrektorzy, pedagog,
psycholog, wychowawcy

6.

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
klas 2-4

06.09.16
/wtorek/

18.00

sale lekcyjne

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,

7.

Rada Pedagogiczna
Szkoleniowa

13.09.16
/wtorek/

15.30

klub szkolny

dyrektor H. Szczur
wicedyrektorzy: A. Sułek
A. Chłopczyńska,
W. Malan

8.

Ze branie Rady
Rodziców

20.09.16
/wtorek/

17.30

klub szkolny

prze wodniczący Rady
Rodziców, dyrekcja szkoły

4.

5.

Inauguracja roku
szkolnego 2016/2017
Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
klas pierws zych

dyrektor
wicedyrektorzy, pedagog,
psycholog, wychowawcy,
nauczyciele

9.

Zapoznanie uczniów
klas maturalnych
21-27.09.16
z regulamine m matur

10.

Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje w
zawodzie – część
pisemna

11.

Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje w
zawodzie – część
praktyczna

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
klas maturalnych i
trzecich w zawodzie
12. technik elektronik

Spotkanie
14. pracowników szkoły
z okazji DEN

Święto Niepodległości
15.
- apel
okolicznościowy

dyrekcja s zkoły

06.10.16
/czwartek/

sale
kompute rowe

05.10.16
07.10.16
11.10.16

we dług
odrębnego
harmonogramu

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele

klub szkolny,

dyrekcja s zkoły

17.15
11.10.16
/wtorek/

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
technikum
Ślubowanie uczniów
klas I-szych
13. Akade mia z okazji
Dnia Edukacji
Narodowe j

sale lekcyjne

dyrektor H. Szczur
wicedyrektor A. Sułek
wychowawcy klas
maturalnych

18.00

14.10.16
/piątek/

14.10.16
/piątek/

10.11.16
/czwartek/

wychowawcy klas,
nauczyciele

sala lekcyjna

sale lekcyjne

wychowawcy, nauczyciele

10.00

sala
gimnastyczna

ws zyscy wychowawcy
klas I
p. U. Murawska,
p. B. Domańska,
p. M. Grodzicka,
p. K. Rytelewska.
p. J. Cwyl, p. S. Kwaśnik

12.00

klub szkolny

dyrekcja, nauczyciele
i pracownicy administracji
i obsługi s zkoły

klub szkolny

p. A. Ouorghi
p. M. Janusze wska
p. J. Kietlińska

9.30
10.30
11.30

16.

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
klas II /oprócz
elektroników/

17.

18.

19.

VI Dzień Technika

sala
gimnastyczna

dyrekcja s zkoły
wychowawcy , nauczyciele

18.00

sale lekcyjne

wychowawcy , nauczyciele

klub szkolny

prze wodniczący Rady
Rodziców, dyrektor szkoły

15.11.16
/wtorek/

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
technikum
Ze branie Rady
Rodziców

17.15

15.11.16
/wtorek/

18.30

01 i 02.12.16

Rada klasyfikacyjna
12.12.16
klas IV
/poniedziałek/

15.00

klub szkolny

wicedyrektor
A. Chłopczyńska,
p. D. Jankowska,
p. M. Łoziński
p. G. Bogdalin
p. P. Schiffer,
p. M. Słomkowska
inni nauczyciele
dyrekcja
wychowawcy klas
nauczyciele
dyrekcja
wychowawcy klas
nauczyciele

20.

Rada uchwalająca
wyniki klasyfikacji

13.12.16
/wtorek/

12.05

pokój
nauczycielski

21.

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
technikum

13.12.16
/wtorek/

18.00

sale lekcyjne

dyrekcja s zkoły
wychowawcy,
nauczyciele

klub szkolny

dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy administracji
i obsługi

od 09.01 do
23.02.17

we dług
odrębnego
harmonogramu

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele

09.01.2017

sale lekcyjne

dyrekcja s zkoły, zespoły
nadzorujące

12.01.17

sale
kompute rowe

Spotkanie opłatkowe
22.
z młodzie żą i
pracownikami szkoły

23.

24.

25.

Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje w
zawodzie – część
praktyczna
Egzamin z
kwalifikacji E.20
i E.24 - część
praktyczna
Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje w
zawodzie – część
pisemna

21.12.16
/środa/

/czwartek/

13.30

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele

26.

Rada klasyfikacyjna
16.01.17
klas I -III
/ poniedziałek/

13.00

klub szkolny

dyrekcja
wychowawcy klas
nauczyciele

15.30

klub szkolny

dyrekcja
wychowawcy klas
nauczyciele

18.00

sale lekcyjne

dyrekcja s zkoły
wychowawcy,
nauczyciele

17.15

klub szkolny

prze wodniczący Rady
Rodziców, dyrekcja szkoły

27.

Rada uchwalająca
wyniki klasyfikacji

17.01.17
/wtorek/

28.

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
klas I-III dotyczące
wyników nauczania
w I semestrze
2016/2017

17.01.17
/wtorek/

29.

Ze branie Rady
Rodziców

30.

Ze branie Rady
Pedagogiczne j
podsumowujące
pracę szkoły
w I semestrze
2016/2017

31.01.17
/wtorek/

13.00

klub szkolny

dyr. H.Szczur
wicedyrektorzy

ZABAWA
STUDNIÓWKOWA

11.02.2017
/sobota/

20.00

…………

wychowawcy klas
maturalnych, rodzice,

31.

17.01.17
/wtorek/

01.03.17
/środa/

11.30

klub szkolny

koordynatorzy:
p. K. Soduł
p. K. Grejcz
p. G. Bogdalin
p. M. Jankowska

Turniej tenisa
stołowego o puchar
Dyrektora Szkoły

01.03.17
/środa/

09.00

sala
gimnastyczna

nauczyciele wychowania
fizycznego

34.

Dzień Europejski

09.03.2017
/czwartek/

12.30

sala
gimnastyczna

p. S. Chmiel,
wychowawcy klas I
nauczyciele

35.

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
klas I-IV

14.03.17
/wtorek/

18.00

sale lekcyjne

dyrekcja s zkoły
wychowawcy,
nauczyciele

36.

Ze branie Rady
Rodziców

14.03.17
/wtorek/

17.15

klub szkolny

prze wodniczący Rady
Rodziców, dyrekcja szkoły

37.

Spotkanie
informacyjne z
rodzicami i
kandydatami do
ZSEiL

21.03.17
/wtorek/

18.00

klub szkolny

dyrekcja s zkoły
pedagog i psycholog
szkolny

32.

33.

Święto Szkoły

38.

39.

Rekolekcje
wielkopostne

III/IV 2017

Spotkanie
informacyjne z
rodzicami i
kandydatami do
ZSEiL

06.04.17
/czwartek/

Spotkanie świąteczne
40.
z młodzie żą i
pracownikami szkoły

41.

Dzień otwarty dla
rodziców uczniów
technikum

43.

katecheci, wychowawcy,
nauczyciele

klub szkolny

dyrekcja s zkoły
pedagog i psycholog
szkolny

11.04.17
/wtorek/

12.00

klub szkolny

dyrekcja s zkoły,
nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi

11.04.17
/wtorek/

18.00

sale lekcyjne

dyrekcja s zkoły,
wychowawcy,
nauczyciele

Rada klasyfikacyjna
24.04.17
42.
dla uczniów klas
/poniedziałek/
maturalnych
Rada uchwalająca
wyniki klasyfikacji
uczniów klas
maturalnych

18.00

kościół
św. St. Kostki

25.04.17
/wtorek/

dyrekcja s zkoły
15.30

klub szkolny

12.05

pokój
nauczycielski

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele

wychowawcy klas,
nauczyciele

Rozdanie świadectw
ukończenia s zkoły
44.
uczniom klas
maturalnych

28.04.17
/piątek/

12.30

sala
gimnastyczna

dyrekcja s zkoły
E. Kraje wska,
M. Szajdziuk,
M. Jankowska
p. M. Suska, p. S. Chmiel,
p. J. Bajuk, p. S. Kwaśnik,
pozostali
wychowawcy klas
maturalnych

Apel okolicznościowy
w rocznicę
45.
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

28.04.17
/piątek/

09.30
10.30
11.30

klub

p. M. Regucka
p. A. Gwiazdonik
p. I. Kołak

46.

MATURY

maj 2016

we dług
harmonogramu
CKE

dyrekcja
nauczyciele

47.

Ze branie
informacyjne dla
rodziców uczniów
/be z klas
maturalnych/

16.05.17
/wtorek/

sale lekcyjne

wychowawcy klas

18.00

48.

Ze branie Rady
Rodziców

16.05.17
/wtorek/

17.15

klub szkolny

prze wodniczący Rady
Rodziców, dyrekcja szkoły

49.

Dzień Sportu

01.06.16
/środa/

11.30

boisko, sale
gimnastyczne

nauczyciele wychowania
fizycznego

12.06.17
/poniedziałek/

12.00

sale lekcyjne

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele

13.06.17
/wtorek/

Według
odrębnego
harmonogramu

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele

od 16.06 do
07. 07.17

we dług
odrębnego
harmonogramu

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele

50.

51.

52.

Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe - etap
pisemny
Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje
zawodowe - etap
praktyczny
Egzaminy
potwierdzające
kwalifikacje w
zawodzie – część
praktyczna

Rada klasyfikacyjna
53.
dla uczniów klas
I-III technikum

54.

14.06.17
/czwartek /

Rada uchwalająca
19.06.17
wyniki klasyfikacji
/poniedziałek /
uczniów technikum

55.

Egzamin
potwierdzający
kwalifikacje w
zawodzie – część
pisemna

56.

Uroczyste
zakończenie roku
szkolnego 2016/17

57.

14.00

08.30

20.06.17
/wtorek/

klub szkolny

klub szkolny

pracownie
kompute rowe

dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele
dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele
dyrekcja s zkoły
wychowawcy klas,
nauczyciele
dyrekcja s zkoły

23.06.17

9.00

/piątek/

10.30

boisko/sala
gimnastyczna

Ze branie Rady
Pedagogiczne j
ZSEiL,
podsumowujące
pracę szkoły

28.06.17
/środa/

9.00

klub szkolny

dyrekcja s zkoły

Egzaminy
poprawkowe

od 22.08.17

we dług
oddzielnego
harmonogramu

dyrekcja s zkoły
nauczyciele

wychowawcy klas,
nauczyciele

I półrocze:
I półrocze:
II półrocze:
II półrocze:
Przerwa świąteczna:
Ferie zimowe:
Przerwa świąteczna

01.09.2016 – 16.12.2016
01.09.2016 – 20.01.2017
19.12.2016 – 28.04.2017
23.01.2017 – 23.06.2017
23.12.2016 – 31.12.2016
12.02.2017 - 24.02.2017
13.04.2017 - 18.04.2017

/klasy IV/
/klasy I-III/
/klasy IV/
/klasy I-III/
/zimowa/
/ wiosenna/

WYWIADÓWKI
I półrocze:
05.09.16 r. spotkanie z rodzicami klas pierwszych
06.09.16 r. spotkanie z rodzicami klas II-IV
11.10.16 r.
15.11.16 r. - informacja o przewidywanych ocenach
półrocznych dla klas IV
13.12.16 r. - informacja o przewidywanych ocenach
półrocznych dla klas I-III
- podsumowanie I półrocza dla klas IV
17.01.17 r. - podsumowanie I półrocza dla klas I-III
II półrocze:
14.03.17 r., - informacja o przewidywanych ocenach
końcoworocznych dla uczniów klas IV
11.04.17 r. - dzień otwarty,
16.05.17 r. - informacja o przewidywanych ocenach
końcowo rocznych dla klas I-III

DNI GALOWE:
01.09.16
14.10.16
10.11.16
28.04.17
23.06.17

