KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
3 września (poniedziałek)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

11 września (wtorek)

Rada organizacyjna – godz. 15.30

13 września (czwartek)

Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych na auli szkolnej – 17.00
Zebranie rodziców uczniów z wychowawcami – godz. 17.30

2 listopada (piątek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

16 listopada (piątek)

Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych – do godz. 15.00

22 listopada (czwartek)

Zebrania rodziców wszystkich klas godz. 17.30 – 18.15
Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami – 18.15 – 19.00

21 listopada (środa)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – PRÓBNA MATURA

14 grudnia (piątek)

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych – do godz. 15.00
Wystawienie ocen proponowanych w klasach niematuralnych – do godz. 15.00

18 grudnia (wtorek)

Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych
Rada klasyfikacyjna w klasach maturalnych godz. 15.30

22 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

3 stycznia (czwartek)

Zebranie rodziców z wychowawcami – godz. 17.30 – 18.15

18 stycznia (piątek)

Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami godz. 18.15 – 19.00
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach niematuralnych – do godz. 15.00

20 stycznia (piątek)

Zakończenie I półrocza w klasach niematuralnych

22 stycznia(wtorek)

Rada klasyfikacyjna klas niematuralnych – godz. 15.30

28 stycznia – 10 lutego

Ferie zimowe

15 marca (piątek)

Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych – do godz. 15.00

21 marca (czwartek)

Zebranie rodziców z wychowawcami – godz. 17.30 – 18.15
Spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami godz. 18.15 – 19.00

12 kwietnia (piątek)

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych - do godz. 15.00

17 kwietnia (środa)

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych - godz. 15.30

18 kwietnia – 23 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia (piątek)

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

2 maja (czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

6, 7 i 8 maja(pn. wt. śr.)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (matury)

6 - 23 maja

Egzaminy maturalne

17 maja (piątek)

Wystawienie ocen proponowanych w klasach niematuralnych - do godz. 15.00

23 maja (czwartek)

Zebrania rodziców klas niematuralnych z wychowawcami godz. 17.30 - 18.15
Spotkania indywidualne – aula szkolna godz. 18.15 – 19.00

14 czerwca (środa)

Wystawienie ocen końcowych w klasach niematuralnych - do godz. 15.00

17 czerwca (poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna klas niematuralnych - godz. 15.30
Egzaminy zawodowe – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca (piątek)

26 czerwca (środa)

Rada podsumowująca – godz. 14.00

22.06 – 31.08. 2019 r

Ferie letnie

20 - 21 sierpnia

Poprawkowe egzaminy maturalne

26 - 28 sierpnia

Egzaminy poprawkowe

30 sierpnia (piątek) godz. 10.00

Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2019/2020

1. Rady Pedagogiczne szkoleniowe wg odrębnego kalendarza.
2. Terminy egzaminów zawodowych i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
związanych z egzaminami zawodowymi według odrębnego harmonogramu.
3. Terminy egzaminów maturalnych wg odrębnego harmonogramu

