Terminarz rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami oraz ważnych wydarzeń szkoły w roku szkolnym 2018/2019
data
10 grudnia 2018
poniedziałek
7 stycznia 2019
poniedziałek
20 marca 2019
środa

godzina
16.00

RADY PEDAGOGICZNE
Zwykła

16.00

Klasyfikacyjna: I semestr

16.00

Szkoleniowa: Procedury przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego

16 kwietnia
wtorek

16.00

14 czerwca
piątek
19 czerwca
środa
29 sierpnia
czwartek

16.00

Klasyfikacyjna: klasy trzecie LO
Szkoleniowa: Procedury przeprowadzania egzaminu
maturalnego
Klasyfikacyjna: II semestr

data
28 – 30 listopada

godzina
8.30 – 13.00

4 grudnia
wtorek
5 grudnia
środa

12.00
10.00

Analityczna: Rada podsumowująca rok szkolny
2018/2019
Harmonogram pracy i przydział godzin na rok
szkolny 2019/2020

zdarzenie
Próbny egzamin Gimnazjalny
Nowa Era
do 16.00
Wystawiamy oceny proponowane za I semestr ze
wszystkich przedmiotów (włącznie z oceną sprawowania)
od godz.17.00 Zebrania z rodzicami dla uczniów Gimnazjum Dw.
17.30 – 18.30 Konsultacje przedmiotowe. Nauczyciele uczący w
klasach trzecich LO powiadamiają uczniów i ich rodziców o warunkach i trybie uzyskania końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana

3 – 11 stycznia
2019
4 stycznia 2019
piątek
7 stycznia 2019
poniedziałek
9 stycznia
środa

do 16.00
16.00

Próbna Matura
Nowa Era
Wystawiamy oceny semestralne.
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna: I semestr

16.00 – 16.30 Zebranie śródokresowe – podsumowanie I semestru
16.30 – 17.30 Konsultacje przedmiotowe
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28 stycznia
poniedziałek

do godz.
12.00

do 7 lutego 2019
czwartek

do 15.00

16 marca 2019
sobota

10.00

15 marca
piątek

do 16.00

20 marca
środa

Uczniowie klas pierwszych LO dostarczają dyrekcji
szkoły wypełnione deklaracje dotyczące przedmiotów
rozszerzonych
Maturzyści mogą dokonywać zmian w deklaracjach
maturalnych
DRZWI OTWARTE

Wystawiamy proponowane oceny ze wszystkich
przedmiotów (włącznie z zachowaniem) uczniom klas
trzecich LO. Nauczyciele powiadamiają uczniów i rodziców o warunkach i trybie uzyskania końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana
16.00 – 17.00
Konsultacje przedmiotowe.

20 marca 2019
środa

17.05

Szkoleniowa: Procedury przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego

2 kwietnia

8.00 – 15.00

5 kwietnia
piątek

1.00

Wyjazd uczniów klas trzecich GIM. do Lednicy, odpowiedzialny: p. J. Skotarczak, ks. Kubiak
Wyjazd uczniów klas trzecich LO do Częstochowy,
odpowiedzialny: p. J. Skotarczak, ks. Kubiak

8 kwietnia
ŚWIĘTO SZKOŁY
poniedziałek
10,11,12 kwietnia
I cz. 9.00
środa, czwartek, II cz. 11.00
EGZAMIN GIMNAZJALNY
piątek
od 16 kwietnia
8.00 – 15.00 Odbiór arkuszy ocen ze Sekretariatu szkoły i druków
2019
GILOSZ (klasy trzecie LO) z księgowości ZSO
18 kwietnia – 23 kwietnia 2019
do 15 kwietnia
poniedziałek

do 16.00

16 kwietnia
wtorek

16.00

do 24 kwietnia
środa
26 kwietna
piątek

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Wystawiamy oceny semestralne uczniom klas trzecich
LO.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna: klasy trzecie LO
Szkoleniowa: Procedury przeprowadzania egzaminu
maturalnego
do godz. 9.00 Wychowawcy klas III dostarczają do sekretariatu wydrukowane świadectwa, dyplomy, listy pochwalne i
gratulacyjne
Koniec roku szkolnego dla klas trzecich LO
odpowiedzialni wychowawcy klas drugich LO:
2a, 2b, 2d, 2e
godz. 9.00
Msza św.
godz.10.00
Wszystkie klasy trzecie – jena tura
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6 – 25 maja 2018
13 maja
poniedziałek

15 maja
środa
od 10 czerwca
poniedziałek

MATURA
do 16.00

Wystawiamy oceny proponowane z wszystkich
przedmiotów (włącznie z zachowaniem). Nauczyciele
powiadamiają uczniów i rodziców o warunkach i trybie uzyskania końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
wyższej niż przewidywana
Konsultacje przedmiotowe. Nauczyciele powiada17.30 – 18.30 miają uczniów i rodziców o warunkach i trybie uzyskania końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej
niż przewidywana
8.00 – 15.00 Odbiór arkuszy ocen ze Sekretariatu szkoły i druków
GILOSZ z księgowości ZSO

do 13 czerwca
czwartek

do 16.00

14 czerwca
piątek

15.30

do 17 czerwca
środa

do godz.
12.00

czerwiec 2019

Wystawiamy oceny końcoworoczne.
Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna: II semestr
Wychowawcy dostarczają do sekretariatu szkoły wypisane świadectwa i dyplomy
BIWAKI, WYCIECZKI

9.00 – msza
10.00 – zakończenie

Zakończenie roku szkolnego klas I i II, odpowiedzialni za przygotowanie: p. Kacza, p. Zdziechowska.

21 czerwca
piątek

13.00

4 lipca 2019

od 11.30

Zakończenie roku szkolnego klas III
GIMNAZJUM, odpowiedzialni za przygotowanie:
wychowawcy klas drugich LO p. Brzezińska, p. Grzesiak
Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

20 sierpnia 2019
wtorek
21 sierpnia 2019
środa
26 – 29 sierpnia
2019

9.00

Egzamin maturalny poprawkowy – część pisemna

9.00

Egzamin maturalny poprawkowy – część ustna

9.00

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

21 czerwca
piątek

Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do sprawdzenia wpisów w
dziennikach.
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PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE
semestry
23 – 31 grudnia 2018

Zimowa przerwa świąteczna

14 – 27 stycznia 2019

Ferie zimowe

18 kwietnia – 23kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

03.09.2018 – 04.01.2019

I semestr

07.01.2019 – 21.06.2019

II semestr

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

21 grudnia 2019 (piątek) – wigilie klasowe
21 marca 2019 (czwartek) – Święto Patrona Szkoły, Józefy 2019
26 kwietnia 2019 – zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich LO
6 maja 2019 (poniedziałek) – matura z j. polskiego
7 maja 2019 (wtorek) – matura z matematyki
8 maja 2019 (środa) – matura z j. angielskiego

Dni wolne od zajęć do odrobienia:
1. 2 listopada 2018 (piątek) – dzień odrabiany: 6 października 2018
2. 2 maja 2019 (czwartek) – dzień odrabiany: 16 marca 2019 ( DRZWI OTWARTE – sobota,
godz. 10.00)
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