ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
WYSZCZEGÓLNIENIE

DATY

ZAJĘCIA SZKOLNE:
- rok szkolny
- I semestr – wszystkie klasy
- II semestr – klasy maturalne
- II semestr – klasy pozostałe

04.09.2017 – 22.06.2018
04.09.2017 – 22.12.2017
23.12.2017 – 27.04.2018
23.12.2017 – 22.06.2018

TERMINY SZCZEGÓŁOWE:
- rozpoczęcie roku szkolnego 2017 / 2018
- pożegnanie absolwentów klasy maturalnej lo dla dorosłych
- pożegnanie absolwentów klas maturalnych
- zakończenie roku
- ferie letnie

04.09.2017 godz.900
26.04.2018 godz.1500
27.04.2018 godz.1300
22.06.2018 godz.900
23.06.2018 – 31.08.2018

PRZERWY ŚWIĄTECZNE I FERIE:
- zimowa przerwa świąteczna
- ferie zimowe
- wiosenna przerwa świąteczna

23.12.2017 – 31.12.2017
15.01.2018 – 28.01.2018
29.03.2018 – 03.04.2018

-

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2017, 01.01.2018,
01.05.2018, 03.05.2018,
31.05.2018

-

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
wszystkie szkoły

-

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla
LO, TZ oraz LOD

30.04.2018, 02.05.2018,
04.05.2018, 07.05.2018,
08.05.2018, 01.06.2018,
15.05.2018

PRAKTYKA ZAWODOWA:
- klasa II TA (2 tygodnie) - ekonomik
- klasa III TA (4 tygodnie) – cała klasa
- klasa III TB (4 tygodnie)

07.05. – 18.05.2018
04.09. – 29.09.2017
04.09. – 29.09.2017

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE:
informacje o zagrożeniach i przewidywanych ocenach:
- za I semestr:
- wszystkie klasy

do 20.11.2017

za II semestr:
klasy maturalne
klasy pozostałe

do 20.03.2018
do 14.05.2018

wystawianie ocen
- za I semestr:
- wszystkie klasy

do 22.12.2017

-

-

Za II semestr (końcowe):
Klasy maturalne
Pozostałe klasy

do 23.04.2018
do 18.06.2018

EGZAMINY:
próbne egzaminy maturalne
- egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna i pisemna
- wydawanie świadectw maturalnych
-

próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja zimowa i letnia:
etap pisemny, etap praktyczny
wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ:
- organizacja pracy szkoły na cały rok szkolny 2017/2018
podział zadań, sprawy bhp i inne
- rada szkoleniowa – podsumowanie egzaminów maturalnych
i zawodowych
- rady szkoleniowe i problemowe
- zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów :
Za I semestr
- wszystkie klasy
Za II semestr:
– klasy maturalne
– pozostałe klasy
-

Analiza i ocena wyników nauczania i wychowania-wnioski
Za I semestr
Za II semestr

SPOTKANIA Z RODZICAMI – Godz. 16.30:
- Spotkanie Rady Kierowniczej i wychowawców z rodzicami klas I
- Spotkania obowiązkowe z rodzicami wszystkich klas
- Spotkanie obowiązkowe z rodzicami klas maturalnych
- Spotkanie obowiązkowe z rodzicami pozostałych klas
DNI OTWARTEJ SZKOŁY:
- Środy godz. 1630 – 1730

INFORMACJE DODATKOWE:
dni adaptacyjne dla klas pierwszych
- przyjęcie szkolnego programu wychow. – profilakt.
- przedstawienie planu pracy wychowawczej, rozkładów materiału i
wymagań na poszczególne oceny
- ubezpieczenie uczniów od następstw niebezpiecznych wypadków
- spotkanie dyrekcji z nauczycielami rozpoczynającymi pracę
- posiedzenie Prezydium Rady Rodziców
- spotkanie Rady Rodziców
- spotkanie Dyrekcji Szkoły z Samorządem Uczniowskim
- finał szkolnych rozgrywek sportowych

IMPREZY I WYDARZENIA SZKOLNE:
- powitanie klas pierwszych
- Święto Szkoły
- Dzień Edukacji Narodowej
- obchody Święta Niepodległości
- Wigilie klasowe
- Dzień Otwarty dla Gimnazjów
- Dzień Talentów i Twórczości Młodzieżowej

wg ustaleń własnych
wg ustaleń OKE
wg ustaleń własnych
wg ustaleń OKE

31.08.2017 godz. 900
20.09,2017 godz. 1505
wg potrzeb
03.01.2018 godz. 1505
24.04.2018 godz. 1505
18.06.2018 godz. 1505
10.01.2018 godz. 1505
22.06.2018 godz. 1130

13.09.2017 godz. 1600
20.09.2017, 22.11.2017
21.03.2018
16.05.2018

25.10.2017, 21.02.2018,
21.03.2018, 18.04.2018

05.09.2017 lub 06.09.2017
20.09.2017
do 29.09.2017
do 15.09.2017
wg potrzeb
20.09.2017 godz. 1730
wg potrzeb
wg potrzeb
do 15.06. 2018

Wrzesień 2017
27.09.2018
13.10.2017
10.11.2017
22.12.2017
07.02.2018
21.03.2018

